
  

Junior poslovni analitik za razvoj IT storitev (m/ž) 
 

Bankart zaposluje visoko usposobljene tehnološke strokovnjake in ponuja priložnost več kandidatom na 
delovnem mestu Poslovni analitik. 
 

Poslovni analitik je tehnološki navdušenec, ki si želi graditi svojo kariero na IT področju. V 
produktnem timu skrbi za vez med naročniki in razvojem. 
 

Številni novi projekti čakajo nate, če si želiš opravljati naslednja dela: 

 koordinacijo, usklajevanje in komunikacijo znotraj podjetja in z zunanjimi partnerji, 
dobavitelji in naročniki, tako v domačem kot mednarodnem okolju 

 spremljanje globalnih trendov in tehnoloških novosti 
 sodelovanje v vseh fazah uvedbe novih storitev:  

o analiza in soodločanje pri uvajanju tehnoloških rešitev 
o usklajevanje ponudb, tehničnih specifikacij in druge poslovne dokumentacije 
o aktivno sodelovanje z razvijalci v fazi načrtovanja novih rešitev 
o izvedba testiranj in uvajanje rešitev v produkcijo 
o prenos znanja na končne uporabnike 

Želimo si posameznikov, ki: 

 izkazujete močan interes za grajenje kariere na tehnološkem področju 
 imate osnovno tehnično znanje, razumete osnove sodobne IKT 
 poznate principe programiranja in delovanja podatkovnih baz 
 izkazujete sposobnost timskega dela 
 ste dinamični, natančni in kreativni 
 ste sposobni dobrega ustnega in pisnega komuniciranja v slovenskem in angleškem jeziku 
 izkazujete afiniteto do tehnoloških novosti (digitalne denarnice in mobilne banke, spletni 

plačilni sistemi, razvoj na sodobnih platformah …) 

Prednost bodo imeli kandidati z naravoslovno izobrazbo oz. absolventi naravoslovnih smeri, 
predvsem iz področja računalništva in informatike. 

Ponujamo ti: 
 

 delovno razmerje za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo 
 osebnega mentorja in sistematičen proces izobraževanja v obdobju uvajanja 
 delo v stalno rastočem, dobro situiranem »fintech« podjetju s številnimi možnostmi 

kariernega napredovanja in osebnega razvoja 
 delo po načelih agilnega razvoja 
 številna strokovna izobraževanja in usposabljanja doma in v tujini 
 prijazno, varno in stimulativno delovno okolje 
 stalen stik z najnovejšimi tehnologijami, razvojnimi okolji in vodilnimi mednarodnimi 

dobavitelji na področju plačevanja 
 sproščeno vzdušje in dobre odnose v timu strokovnjakov, ki vas bodo podpirali in vam s 

svojimi izkušnjami pomagali pri vsakdanjem delu 
 opremo višjega cenovnega razreda in mobilni telefon 
 številna formalna in neformalna druženja 



  

 

Bankart je eden vodilnih procesnih centrov v regiji, ki finančnim institucijam in njihovim uporabnikom v 
petih državah zagotavlja zanesljivo, varno in tehnološko napredno procesiranje bankomatov, POS 
terminalov, kartic, mobilnih denarnic, spletnih plačil, SEPA kreditnih plačil in SEPA direktnih 
obremenitev. Več o našem delovanju si lahko prebereš na www.bankart.si. 
 

Če se želiš pridružiti našemu kolektivu, svojo prijavo pošlji na elektronski naslov 

zaposlitev@bankart.si. 
 

Vse prijave bomo obravnavali zaupno. 
 

 
Pridruži se uspešni ekipi Bankarta. 
 
 

Strateška kadrovska služba 
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