
   

  

 
 
 
 
C# razvijalec 
 
POVZETEK DELOVNEGA MESTA 

Iščemo motiviranega C# programerja z željo po neprestanem učenju. Soustvarjali boste najbolj napredno 
eCommerce rešitev na nemškem trgu – pixi. Želimo si komunikativnega sodelavca, ki se dobro znajde v ekipi, uživa 
v izzivih, se rad poglobi v obstoječe sisteme in išče rešitve za izboljšanje produktivnosti. 
 
Razvijali, spreminjali in vzdrževali boste spletne in mobilne aplikacije. Uporabljali boste agilne metodologije ter 
sodelovali v SCRUM razvojni ekipi. Pri implementaciji posameznih projektov boste delovali v skladu z dodeljenimi 
nalogami, zahtevami strank in partnerjev. 

 
PRIČAKUJEMO 

 Dobro poznavanje .Net okolja (C#, REST API, ASP.NET) 
 Izkušnje z Angular, Bootstrap, Typescript so prednost 
 Izkušnje s SQL Server so prednost 
 Izkušnje z metodologijami in praksami agilnega razvoja programske opreme so prednost 
 Dobro razumevanje objektnega programiranja in ostalih načel oblikovanja programske opreme (design 

patterns, SOLID, DRY, YAGNI...) 
 Sposobnost komuniciranja v angleščini na dnevni ravni. 

 
NUDIMO 

 Zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom 
 Prilagodljiv delovni čas ter možnost dela od doma  
 Dodatno eksterno izobraževanje in organizirano deljenje znanja v podjetju  
 Dogodki v sklopu podjetja: razvojni teden Tech Week, novoletna zabava, Božiček za otroke, pikniki na 

terasi, teambuilding dogodki… 
 Novoletna darila za zaposlene in otroke zaposlenih do 14. leta.  
 Podjetje zagotavlja brezplačne pijače (kava, čaj, kakav), sadje, oreščke, rogljičke  
 Atraktivna pisarna na vrhu poslovne stavbe s svojo teraso in parkiriščem 

 
Prijave in življenjepis v angleškem jeziku pošljite na slovenia@descartes.com do 15.07.2019. 
  
  



 

O PODJETJU 

Descartes labs d.o.o. 
Podjetje Descartes labs je agilno razvojno podjetje, ki se ukvarja z razvojem sistema za učinkovito in hitro e-logistiko 
pixi, predvsem za podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo preko spletne trgovine in večjih prodajnih platform kot sta eBay 
in Amazon. Sistem pixi prodajamo v zahodno evropskih državah in smo med vodilnimi ponudniki v Nemčiji. Pri 
svojem delu uporabljamo agilne metodologije, organizirani smo v ekipe, ki se neprestano učijo in delijo svoje 
znanje, spodbujamo inovativnost in odgovornost. 
 
Descartes Systems Group Inc. 
Smo del mednarodnega podjetja Descartes Systems Group Inc., ki je na področju logistične tehnologije vodilno v 
svetu. Descartes povezuje ljudi ter tehnologijo v največjo in najbolj povezano logistično skupnost na svetu, ki vaši 
organizaciji omogoča hitro znižanje stroškov, izboljšanje storitev in delovanje v skladu s carinskimi in transportnimi 
predpisi. Descartes ponuja rešitve in storitve za ponudnike transportnih in logističnih storitev ter za proizvajalce, 
trgovce na drobno, distributerje in ponudnike storitev. 
 


