
Ljubljana in možnost dela od doma.
Kraj dela:

Vabimo te, da se pridružiš mednarodni ekipi

IT specialistov na delovnem mestu

PODATKOVNI INŽENIR ali

PODATKOVNI ANALITIK (M/Ž)
(študentsko delo)

Ekipa izkušenih specialistov v IT oddelku, ki pokriva podatkovne platforme v svojo družbo vabi posameznike, ki bi 
se radi že v času študija želeli pridružiti našemu timu in karierno pot gradili kot Podatkovni inženir ali Podatkovni 
analitik. Oddelek združuje specialiste s področja podatkovne arhitekture, inženirstva, analitike in podatkovne 
znanosti. Iščemo posameznike, ki imajo oko za detajle, so proaktivni, imajo veselje do dela s podatki ter analitično 
pristopajo k reševanju problemov. Pričakovana so vsaj osnovna znanja s področij računalništva, baz podatkov ter 
interes, da se navedena znanja poglobi.

Manipulacija in obdelava večjih količin podatkov;

Pridobivanje podatkov iz različnih virov;

Čiščenje in priprava podatkov v procesu migracije 
le-teh na različne sisteme;

Vzdrževanje tehnične in uporabniške dokumentacije;

Uporaba programskih jezikov in BI orodij;

Pomoč pri vzdrževanju procesa zbiranja podatkov in 
dodajanja ETL procesov;

Pomoč pri povezovanju poslovnih zahtev s 
podatkovno arhitekturo;

Pomoč pri optimizaciji (in avtomatizaciji) procesov 
(izvajanje razvojno – raziskovalnih aktivnosti 
usmerjenih na procesiranje podatkov);

Pomoč pri vzdrževanju podatkovnih skladišč, 
večdimenzionalnih (OLAP) kock, podatkovnih modelov 
in oblačnih rešitev.

Ključna pričakovanja:
Da ste končali ali končujete katerega od sledečih (ali 
sorodnih) programov: Računalništvo in informatika, 
Uporabna statistika, Uporabna družboslovna 
informatika, Matematika ali Poslovna informatika;

Aktivno pisno in ustno sporazumevanje v angleškem 
jeziku;

Veselje do dela s podatki, proaktiven pristop in 
organiziranost;

Izkušnje s področja podatkovnih baz (SQL, SSIS, MySQL, 
Postgres) ali vsaj teoretsko razumevanje;

Izkušnje z Azure storitveno platformo in/ali drugimi 
programskimi jeziki (.Net, R, Python) predstavljajo 
prednost.

Smo uspešna, hitro rastoča skupina Studio Moderna, s svojimi 
podjetji prisotna v 21 državah srednje in vzhodne Evrope z več kot 
7000 zaposlenimi. Uspelo nam je, ker smo motiviran mednarodni 
tim, z bogatimi izkušnjami in drznimi načrti za prihodnost. Imamo 
jasno vizijo. Sodelujemo v vzdušju pozitivne energije, zaupanja in 
odgovornosti za rezultate.

Pošlji
svoj življenjepis (CV) na elektronski naslov: recruitment@studio-moderna.com
s pripisom Podatkovni inženir (ter ime in priimek) ali Podatkovni analitik
(ter ime in priimek), najkasneje do 10. 8. 2021 in nam povej, zakaj si ti
najprimernejši kandidat.

Studio Moderna d. o. o. obdeluje osebne podatke skladno s Pravila zasebnosti za iskalce zaposlitve (studio-moderna.com) .

Obišči našo internetno stran www.studio-moderna.com

Ključne odgovornos�
Podatkovnega inženirja:

Ključne odgovornos�
Podatkovnega anali�ka:

Manipulacija, čiščenje in obdelava večjih količin 
podatkov iz različnih virov; 

Izgradnja in vzdrževanje podatkovnih modelov; 

Svetovanje in priprava baz podatkov za različne 
prodajne aktivnosti;

Podatkovno rudarjenje in analiziranje podatkov iz 
različnih zornih kotov; iskanje trendov in priložnosti, 
ki se skrivajo v podatkih;

Uporaba programskih jezikov in BI orodij;

Pomoč pri razvoju in spremljanju ključnih kazalnikov 
uspešnosti (KPI-jev);

Pomoč pri izgradnji in vzdrževanju napovedanih 
modelov za različne poslovne procese;

Pomoč pri optimizaciji (in avtomatizaciji) procesov 
(izvajanje razvojno – raziskovalnih aktivnosti 
usmerjenih na procesiranje podatkov).

Kaj ponujamo:
Priložnost delati na zelo raznolikih izzivih, ki 
vključujejo uporabo najsodobnejših tehnologij:

Študentsko delo z možnostjo kasnejše zaposlitve;

Mentorstvo in priložnost osvojiti praktična znanja 
podatkovne analitike;

Veliko možnosti za učenje in strokovni napredek;

Dinamično mednarodno in podjetniško delovno okolje, 
polno izzivov;

Funkcionalno izobraževanje in usposabljanje doma, ali 
v tujini;

Urna postavka 7 € bruto.

https://www.studio-moderna.com/recruitment-policy-si



