
V Iskri d.d. iščemo nove sodelavce za:  

ŠTUDENTSKO DELO NA PODROČJU TELEKOMUNIKACIJ, 

INFORMACIJSKE VARNOSTI in LINUX PROGRAMSKIH 

OKOLIJ (m/ž) 

Vaše naloge bodo predvsem pomoč pri: 

- komuniciranju s strankami pri projektih, 

- programiranju (PHP, C++), 

- konfiguriranju naprav, 

- omrežni varnosti, omrežnih stikalih, omrežnemu usmerjevalniku 

za usmerjanje prometa in optičnih sistemih prenosa.  

 
Od kandidatov pričakujemo: 

- izobrazbo naravoslovno- tehničnih smeri (elektro, računalništvo, 

strojna itd.), 

- dobre komunikacijske sposobnosti in visoko stopnjo timskega 

sodelovanja,  

- sposobnost hitrega učenja in inovativnega razmišljanja, 

- osnovno znanje programiranja (PHP ali C++), 

- poznavanje IP in optičnih tehnologij, 

- pripravljenost za delo na terenu in občasno v tujini, 

- dobro znanje angleškega jezika.  

 

Delali boste v dinamičnem kolektivu, ki vam bo zagotavljal:  

- možnost kasnejše redne zaposlitve, 

- podporo s strani ostalih članov kolektiva / mentorstvo,  

- možnosti dodatnega izobraževanja in tečaji tujih jezikov, 

- 8 evrov bruto + prehrana. 

 

Prijave z življenjepisom čimprej pošljite na naslov kadri@iskra.eu.  

 

Na isti naslov lahko pošljete tudi vprašanja v zvezi z razpisom.  

Izbrane kandidate bomo povabili na razgovor. 

 

 
ISKRA je največje slovensko podjetje na 

področju avtomatizacije procesov, 
komunikacijskih in varnostnih sistemov za 

distribucijo električne energije, prenosnih in 
omrežnih sistemov, komunikacij preko 

visokonapetostnih linij, avtomatizacije 

železniškega in cestnega prometa ter 
programskih rešitev s področij energetike. 

 
Moč podjetja Iskra ne leži le v njegovih 

izdelkih in tehnologiji, ampak tudi v zgodovini 

podjetja, napisani od izumiteljev, delavcev in 
briljantnih inženirjev. Danes je podjetje Iskra 

prisotno v več kot 80 državah z globalno 
prodajno mrežo, je regionalni vodilni 

proizvajalec industrijskih rešitev in 
najsodobnejših elektrotehničnih izdelkov. 

 

Nenehno iščemo nove izzive in priložnosti na 
področju razvoja novih izdelkov kot tudi na 

področju upravljanja odnosov s strankami. 
Gonilna sila podjetja je nenehno 

zasledovanje zavedanja in poudarjanje 

pomembnosti znanja in kreativnosti. 
Strategija in politika podjetja spodbujata in se 

osredotočata na upravljanje inovacij. 
 

Iskra je zagotovila na stotine rešitev in 
poslala na milijone elektrotehničnih izdelkov 

kupcem v več kot 80 državah po vsem svetu. 

Ponosni smo, da imamo na tisoče 
zadovoljnih strank in partnerjev. 

 
V naše ekipe vabimo kreativne, 

ustvarjalne, dinamične, ciljno 

naravnane sodelavce, ki si želijo novih 
kariernih izzivov in priložnosti v 

globalnem okolju, ki ponuja napredno 
znanje in delo z naprednimi 

tehnologijami in napravami, izmenjavo 

znanja med generacijami in karierno 
napredovanje. 
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