
ZupO.si 
poletni izziv v 

IT službi
morda iščemo ravno tebe!



Si pripravljen/a na izziv, ki ti lahko spremeni življenje? Si želiš pridobljeno teoretično znanje preizkusiti in ga nadgraditi še v
praksi?

V podjetju ZupO.si, d.o.o. ponujamo priložnost dijakom/dijakinjam in študentom/študentkam, da spoznajo delovanje resničnega IKT
okolja, se v njem izobražujejo in dokazujejo. Kot novi član ZupO.si ekipe, boš lahko vsakodnevno delal/a v sodobnem okolju,
spoznaval/a najnovejše tehnologije in pridobival/a dragoceno znanje iz danes najbolj aktualnega področja dela. Skozi celoten izziv
boš večkrat izpostavljen/a različnim delovnim problemom, ki ti bodo predstavljali vsakodnevne izzive – samo na tebi je, kako jih boš
premagal/a ;) Odlična ekipa sodelavcev pa ti bo vedno stala ob strani.

Iščemo predvsem delavne dijake/dijakinje in študente/študentke z entuziazmom ter veliko željo po učenju. Pričakujemo pa še:
o Samoiniciativnost, odgovornost in organiziranost
o Točnost
o Vztrajnost in natančnost
o Dobre komunikacijske veščine
o Dobro poznavanje MS Office
o Osnovno poznavanje omrežnih topologij, protokolov, naprav
o Poznavanje operacijskega sistema MS Windows
o Poznavanje ostalih področij/tehnologij je prednost

o Vozniški izpit B kategorije je zelo zaželen

Si iz pravega testa za naš izziv?



Ustrezaš našim zahtevam? 
POTEM SI PRAVI ZA NAS! 



o Delo preko študentskega servisa

o Sodobne delovne pogoje v čisto novih poslovnih prostorih v Trzinu

o Strokovni, osebni in karierni razvoj

o Priložnost za pridobivanje novega znanja iz zelo širokega področja IKT tehnologij

o Dodatna usposabljanja

o Formalna in neformalna druženja 

o Ekipo vrhunskih strokovnjakov, ki ti bodo pomagali na tvoji poti do uspeha

o Možnost inoviranja in testiranja novih tehnologij

o Neomejeno količino kave, službeni računalnik in telefon

o Mentoriranje

Za tiste najboljše in najbolj zavzete pa obstaja tudi možnost kadrovskega
štipendiranja in kasnejša redna zaposlitev!

Ponujamo ti



Kdo smo?
Podjetji ZupO, d.o.o. in ZupO.si, d.o.o. sestavlja ekipa 15 strokovnjakov s področja informacijsko-
komunikacijskih tehnologij. S kar 20 letnimi izkušnjami skrbimo za preko 100 strank iz različnih
gospodarskih panog. Tako lahko trdimo, da poznamo širok spekter problematik različnih
organizacij. Naša široka paleta informacijskih storitev predstavlja celostno podporo poslovanja
za vse velikosti podjetij. Stranke, katerih sisteme upravljamo in vzdržujemo, so deležne storitev,
ki zajemajo: strežniško in komunikacijsko infrastrukturo, pomoč uporabnikom, storitve
informacijske varnosti, možnost najemanja kapacitet v lastnem podatkovnem centru ter tudi
druge storitve.

INFORMACIJSKA 
VARNOST

PODPORA
UPORABNIKOM

GOSTOVANJE V 
LASTNEM DATA CENTRU

NADZOR IN UPRAVLJANJE
STREŽNIŠKE IN 

KOMUNIKACIJSKE
INFRASTRUKTURE

NAČRTOVANJE IN 
OPTIMIZACIJA IKT

SISTEMOV



Prijava

GOSTOVANJE V 
LASTNEM DATA CENTRU

NADZOR IN UPRAVLJANJE
STREŽNIŠKE IN 

KOMUNIKACIJSKE
INFRASTRUKTURE

NAČRTOVANJE IN 
OPTIMIZACIJA ITK

SISTEMOV

Sprejmeš izziv?
Prijavi se!

Pošlji: CV in motivacijsko pismo
na elektronski naslov
kadri@zupo.si 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na mobilni 
številki: 051 374 092 (Tjaž)

„Big success
does not come without

big challenges“

Izbrani kandidati/ke boste povabljeni na osebni razgovor
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