ŠIRIMO NAŠO EKIPO
Si želite nadgraditi svojo kariero v tehnološko naprednem podjetju, ki izrazito vlaga v
avtomatizacijo proizvodnje, posodobitev IT infrastrukture ter sistemov za planiranje in
upravljanje proizvodnje? Ste motivirani, ambiciozni in iščete dolgoročno zaposlitveno
priložnost? Potem vas vabimo k prijavi na delovno mesto:

IT ANALITIK (m/ž)
Nudimo:
- zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim obdobjem,
- možnost osebnega in profesionalnega napredovanja,
- možnost dodatnega izobraževanja in rasti znotraj podjetja,
- možnost dolgoročne zaposlitve v urejenem podjetju, ki nudi dobra letna izplačila in
ustrezno ceni in nagrajuje trud posameznikov.
Delovne naloge:
- analiza sistemov in zajem uporabniških zahtev,
- optimizacija in nadzor nad delovanjem obstoječih sistemov (ERP, MES)
- implementacija in vzdrževanje IT rešitev / vodenje projektov po SCRUM metodologiji,
- sodelovanje s zunanjimi razvijalci ERP in MES rešitev,
- testiranje in dokumentiranje implementiranih IT rešitev,
- sodelovanje pri uvedbi rešitev v testno in produkcijsko okolje,
- izobraževanje ključnih uporabnikov.
Pričakujemo:
- končano najmanj VI. stopnjo izobrazbe, smer računalništvo oz. informatika,
- poznavanje relacijskih podatkovnih baz (SQL Server, Firebird – izdelava baznih
procedur, T-SQL),
- zaželeni vsaj 2 leti delovnih izkušenj s področja ERP in MES sistemov in izkušnje s
področja digitalizacije proizvodnih procesov,
- zaželeno poznavanje vsaj enega skriptnega programskega jezika,
- zaželeno poznavanje konceptov in delovanja sistemov za Poslovno poročanje (DWH,
ETL, PowerBI ipd.) ter principov in standardov zajema uporabniških zahtev, priprava
funkcijskih specifikacij in testiranja,
- zaželeno poznavanje orodja Jira / Upravljanje s spremembami in incidenti
- komunikativnost, proaktivnost, analitičnost in dobre organizacijske sposobnosti,
- dobro pisno in govorno znanje angleškega jezika,
- vozniški izpit B-kategorije.

Možen pričetek dela: Čim prej po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu.
Rok za prijavo: do 19.06.2022.
Prijava/dodatna pojasnila: M:nina.mohar@podgorje.si, T: 030 700 713.
Vaš klic oz. prijava bosta obravnavani diskretno.

Veselimo se morebitnega sodelovanja z vami.
O podjetju: Podgorje je eden vodilnih evropskih proizvajalcev pohištva za vozila za prosti čas z več kot 60 letno
tradicijo pri izdelavi lesenih izdelkov. Svoje poslovne uspehe gradimo na strateških usmeritvah poslovne odličnosti,
nenehnega razvoja, napredne tehnologije, vrhunske kakovosti, dizajna ter vlaganje v zaposlene.

