
VABILO ZA ŠTUDENTSKO DELO ALI ZAPOSLITEV V NOVI KBM D.D. 

Si želite postati del kolektiva v ambicioznem, kreativnem in urejenem delovnem okolju v 
Mariboru z možnostjo izobraževanja, napredovanja, stimulativnega plačila? 

 

V Novi KBM d.d. iščemo kandidate in kandidatke za redno zaposlitev ali študentsko delo, 
in sicer v štirih različnih oddelkih Sektorja informacijske tehnologije. 

 

Oddelek upravljanja podatkov in razvoja poslovne inteligence 

Glavno področje dela: 

 razvoj novih informacijskih rešitev na področju podatkovnega skladiščenja 

 razvoj na področju celotnega zbiranja in analiziranja podatkov 

 razvoj orodij za poslovno obveščanje v bančno okolje ter priprava in upravljanje 
uporabniških navodil 

Želeno: 

 osnovno poznavanje orodij za brskanje po podatkih (SQL,...) 

 

Oddelek razvoja programske opreme 

Glavno področje dela: 

 načrtovanje in programiranje rešitev  

 vzdrževanje, dopolnjevanje programskih rešitev, 

 optimizacije programskih rešitev  

 testiranje programskih rešitev, 

 sodelovanje pri pripravi zahtev za programske rešitve ter priprava koncepta načrtov 
programskih rešitev, 

 sodelovanje pri uvajanju novih programskih rešitev, tehnologij in standardov, 
 

Želeno: 

 poznavanje programskega jezika Java, 

 izkušnje in znanje na področju relacijskih podatkovnih baz (Oracle, MS SQL), 

 izkušnje z integracijo informacijskih sistemov na osnovi storitev (SOAP/REST) oz. 
aplikativnih vmesnikov (API), 

 poznavanje razvoja spletnih aplikacij in storitvene arhitekture (ESB) 
 

 

Oddelek razvoja in upravljanja sistemov 

Glavno področje dela: 

 opravljanje zahtevnih analiz in specifikacij za spremembo informacijske podpore, 

 nameščanje novih produktov za vodenje in obvladovanje relacijskih baz, 

 oblikovanje strategije razvoja podatkovnih baz, 

 načrtovanje in izvajanje nadzora nad porabo sistemskih virov, 

 testiranje in izbiranje novih sistemskih orodij, 

 sodelovanje pri pripravljanju internih standardov, 



 nameščanje sistemske programske opreme. 
 
Želeno: 

 poznavanje operacijskih sistemov Windows server 

 poznavanje operacijskih sistemov Unix/Linux 

 osnovna znanja upravljanja podatkovnih baz (MS SQL, Oracle) 

 poznavanje komunikacijskih protokolov TCP/IP in omrežne infrastrukture 

 osnovna znanja upravljanja aplikacijskih/spletnih strežnikov (JBoss, Weblogic, 
GlassFish, IIS,...) 

 

 

Oddelek za poslovne analize in arhitekturo IT sistemov 

Glavno področje dela: 

 upravljanje sprememb razvoja informacijsko tehnoloških storitev 

 načrtovanje arhitekture informacijskih sistemov, programskih rešitev in podatkov 

 izvajanje poslovnih in sistemskih analiz za razvoj informacijsko tehnoloških storitev 

 razvoj in vzdrževanje tehnološko informacijske podpore in priprava uporabniških 

navodil 

 upravljanje testiranj informacijsko tehnoloških rešitev 

 

Želeno: 

 analitično razmišljanje pri reševanju zadanih nalog 

 osnovno znanje o podatkovnih strukturah 

 

 

V kolikor vas zanima katero izmed naštetih področij in se prepoznate v želenih znanjih vam 

ponujamo priložnost, da se nam predstavite in nas prepričate, da ste pravi kandidat oz. 

kandidatka za aktivno soustvarjanje prihodnosti banke. 

 

Prijave in življenjepis (CV) s pripisom oddelka, katerega delovno področje vas zanima, 

sprejemamo na e-naslov jsesko@nkbm.si 

 


