
 

Nudimo: 

• delo v perspektivnem in 

stimulativnem okolju ter 

• možnosti za strokovno 

izpopolnjevanje. 

Kraj opravljanja dela je v Ljubljani. 

Delovno razmerje bomo sklenili za 

polni delovni čas za nedoločen čas, s 

šestmesečnim poskusnim delom. 

Vabljeni, da ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete na elektronski naslov 

kadrovska@sid.si ali na naslov SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine 

Turnograjske 6, 1000 Ljubljana s pripisom: za razpis »razvijalec« - ne odpiraj. Razpis bo odprt do izbire 

ustreznega kandidata. 

 

   Ob zaposlitvi se zahteva potrdilo o nekaznovanosti. Kandidati bodo o izbiri obveščeni skladno z zakonskimi roki. 

Vaše naloge bodo:  
 
- načrtovanje, razvijanje, implementiranje, testiranje 

in vzdrževanje aplikativnih rešitev  
- izdelovanje in vzdrževanje tehnične dokumentacije in 

navodil 
- pripravljanje poročil 
- spremljanje novosti na delovnem področju  
- predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik, načinov 

in postopkov dela  
- sodelovanje v projektnih skupinah 
- opravljanje drugih del v okviru strokovne 

usposobljenosti 

Vrsta strokovne izobrazbe ter zahtevane delovne izkušnje: 
- univerzitetna visokošolska izobrazba računalniške in informacijske smeri ali druge ustrezne smeri in 3 leta delovnih izkušenj 

s področja informacijskega sistema ali  
- višješolska izobrazba računalniške in informacijske smeri ali druge ustrezne smeri in 6 let delovnih izkušenj s področja 

informacijskega sistema ali  
- srednješolska izobrazba računalniške smeri ali druge ustrezne smeri in 9 let delovnih izkušenj s področja informacijskega 

sistema  

Želena funkcionalna znanja/usposobljenosti: 
- izkušnje s programiranjem v .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC 
- izkušnje z SQL 
- poznavanje orodij za upravljanje z izvorno kodo (GIT, SVN) 
- osnovno poznavanje delovanja operacijskih sistemov računalniških mrež (MS 

Windows in Linux) 
- usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji 
- aktivno sporazumevanje v angleškem jeziku 
 
Prednost so dodatna znanja iz naslednjih področij: 
- poznavanja sodobnih front-end platform kot sta Blazor in React  
- poznavanja načrtovanja relacijskih baz podatkov 
- poznavanje orodij za avtomatizacijo oz. opravljanje ponovljivih nalog 

(macroing in/ali bolj sodobni RPA) 
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