Javni zavod Institut informacijskih znanosti (IZUM) objavlja dve prosti delovni mesti:
Programer aplikacij II v Sektorju za raziskave, razvoj aplikacij in servise
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
- univerzitetna izobrazba (VII/2) ali magisterij druge bolonjske stopnje računalniške,
tehniške ali naravoslovne smeri;
- poznavanje vsaj enega programskega jezika;
- poznavanje spletnih tehnologij (HTML, JavaScript, CSS)
Opis del in nalog delovnega mesta:
- sodelovanje pri zahtevnejših razvojnih projektih.
- razvijanje konceptov ter priprava specifikacij za zahtevne programske rešitve.
- načrtovanje in implementacija programskih rešitev.
Delovni mesti sta uvrščeni v izhodiščni 35. plačni razred z možnostjo napredovanja za deset
plačnih razredov (bruto plača 1.670,940 evrov).
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s šest mesečnim
poskusnim delom in polnim delovnim časom.
Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi dokumentacije ter na
podlagi razgovora s kandidati.
Prepozne in nepopolne prijave ter prijave, iz katerih bo razvidno, da kandidat ne izpolnjuje
razpisnih pogojev, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Neizbrani kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Prijave z življenjepisom in ustreznimi dokazili o zahtevani formalni izobrazbi; naj kandidati
pošljejo najkasneje do petka, 20. 5. 2022, v pisni obliki v zaprti ovojnici z označbo: "Razpis
– Programer aplikacij II« na naslov: IZUM, Prešernova ulica 17, 2000 Maribor. Če je prijava
poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer
najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
prijava, poslana na elektronski naslov: razpis@izum.si, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
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