
 
 

  
Kratek opis podjetja  
 

Si lahko predstavljate, kakšen bi bil svet brez sistemov za označevanje? Mi si zelo težko. Verjetno bi bil 
precej kaotičen, nereguliran, neobvladljiv. Danes ima namreč prav vsak izdelek svojo identifikacijsko 
kodo, torej zapis, ki nam pove kje, kdaj in iz česa je izdelek narejen. S pomočjo te kode lahko izdelek 
spremljamo od polizdelka, preko trgovske verige do končnega kupca. S pomočjo te kode lahko v pri-
meru napak kupce opozorimo, katere izdelke naj vrnejo. S to kodo so vrste na blagajni manjše, kot so 
bile nekoč.  
 

Mi smo Loftware – vodilno globalno podjetje, ki nudi rešitve za označevanje. Povedano drugače, to 
pomeni, da se na tisoče podjetij vseh velikosti pri oblikovanju, tiskanju in upravljanju etiket zanaša na 
našo tehnologijo (npr.: H&M, Siemens, IKEA, Krka, Harley Davidson,…). Morda nas kdo bolje pozna po 
imenu NiceLabel, ki je ena od naših ključnih blagovnih znamk. Te zanima delo za največja podjetja po 
vsem svetu?   
 
Smo hitro rastoče tehnološko podjetje z več kot 550 strokovnjaki z vsega sveta. Pri nas se boš imel 
priložnost učiti od razvijalcev, testerjev, UX oblikovalcev, produktne, marketinške, prodajne ekipe in še 

marsikoga, saj smo vodilni strokovnjaki na svojem področju.   
 

Zakaj so naše rešitve unikatne? Ker smo največje globalno podjetje, ki nudi takšno rešitev v oblaku, 
omogoča integracijo z ostalimi sistemi v podjetju in naši strankam zagotavlja platformo, kjer uresničijo 
vse svoje potrebe po označevanju na ene mestu, od začetka do konca.  
 
Zakaj se nam pridružiti?  
 

Poleg tega, da smo odlična ekipa, ki zna vključiti ideje vseh članov ekipe, smo radovedni, raznoliki in 
vključujoči. Najboljši pa smo predvsem zato, ker delamo svet lepši, saj strankam pomagamo, da po-
stane njihov posel bolj obvladljiv, učinkovitejši in razumljiv. 
  

Želeni profili  
K sodelovanju želimo povabiti dijake in študente različnih tehničnih smeri, največkrat z računalniškega 
ali elektro področja. Pri nas so najuspešnejši radovedni sodelavci, ki radi sodelujejo in iščejo nove reši-
tve za obstoječe probleme. Ob tem pa so naša vrata seveda odprta za vse profile, ki jih zgodba našega 

podjetja pritegne ter navduši.    

  
Pomembne povezave  
Internetna stran:   
www.loftware.com   
  
Kontakt za dodatne informacije:  
Tjaša Kuharič Srša, tsrsa@loftware.com   
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