
Zagotavljanje kakovosti - QA (študentsko delo) m/ž 

 

 

O ŠPICI 

 

Špica International d.o.o. je vodilni regijski ponudnik rešitev za kontrolo pristopa in registracijo 

delovnega časa, avtomatsko identifikacijo in rešitev za oskrbno verigo. Tekom 30 letnega obstoja na 

trgu smo pridobili bogate izkušnje, poglobljeno znanje ter široko bazo namestitev tako v Sloveniji kot 

tudi v tujini. Že od vsega začetka naša poslovna strategija temelji na razvoju lastnih rešitev in 

svetovalnih storitvah. To je tudi jedro naše dejavnosti in naša dolgoročna usmeritev. Plod takšnega 

razvoja so: 

 

 Sistem za kontrolo pristopa in registracijo delovnega časa Time&Space  

 Rešitev za kontrolo pristopa v oblaku Door Cloud  

 Rešitev za upravljanje s časom na projektih v oblaku My Hours  

 Rešitev za beleženje delovnega časa v oblaku All Hours  

 Rešitev za inventuro osnovnih sredstev  v oblaku Frontman FIND   

 

Nekaj Špicinih dosežkov v 30 letih poslovanja: 

 Več kot 300 Špičakov in Špičakinj, združenih v CEE alianso 

 3000+ zadovoljnih strank (globalno) 

 1.000.000 vsakodnevnih uporabnikov naših rešitev  

 3 pridobljeni patenti 

 Vzpostavljen certificiran Špica razvojni center s 24 raziskovalci  

 Pridobljen certifikat kakovosti in inovacij ISO 9001 

 Pridobljen certifikat za sistematično upravljanje in varovanje informacij ISO27001 

 Microsoftov Partner leta 2020 

 Najboljši zaposlovalec leta 2020 (Zlata nit) 

 

Več informacij o Špici lahko najdete na spletni strani: https://www.spica.si/  

 

IŠČEMO 

 

V razvojnem oddelku iščemo študenta/ko za zagotavljanje kakovosti HW in SW produktov. Zaželen 

študent/ka računalništva, informatike ali elektrotehnike oz. tech-savvy junak/junakinja drugih 

fakultet. 

 

NUDIMO: 

 

 Delo na rastočih cloud aplikacijah 

 Reševanje raznovrstnih razvojnih izzivov, kjer pride do izraza tvoja kreativnost 

 Delo z najnovejšimi tehnologijami in koncepti razvoja 

 Možnost dela od doma 

https://www.spica.si/


 Skrb za zdravje zaposlenih z aktivnimi odmori med delovnikom in z različnimi športnimi 

aktivnostmi izven delovnika 

 Urejene procese po ISO standardih, ki zagotavljajo učinkovitost z vgrajenim kreativnim in 

agilnim prilagajanjem novim izzivom, ki jih prinaša tehnološka prihodnost 

 Kreativno in sproščeno delovno okolje, kjer sta dobro počutje in medosebni odnosi na prvem 

mestu 

 Stimulativno plačilo 

 Možnost redne zaposlitve po končanem študiju 

 

 

V kolikor želite soustvariti razvoj Špica podjetij v regiji in sodelovati pri ambiciozni širitvi v EMEA 

prostor, vas vabimo, da posredujete prijavo s priloženim življenjepisom in pripisom »Zagotavljanje 

kakovosti - QA (študentsko delo) m/ž« najkasneje do 31.10.2021 na elektronski naslov 

katja.oblak@spica.com.   
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