• Opis podjetja:
Endava že več kot 21 let spreminja odnos med ljudmi in tehnologijo. IT skupnost več kot 11.000
inženirjev in ostalih tehnoloških entuziastov v 25-ih državah sveta pomaga nekaterim vodilnim
svetovnim podjetjem iz področja financ, telekomunikacij, medijev, tehnologije, potrošniških
produktov, maloprodaje, mobilnosti in zdravstva postati bolj privlačna, odzivna in učinkovita.
Poleg vlaganja v dolgoročne odnose s strankami se Endava zaveda, kako pomembno je svojim
zaposlenim omogočiti nagrajujočo kariero, ki prinaša izzive. Svojo ekipo so znatno povečali
tudi v Adriatik regiji in razširila poslovanje z 2 na 16 lokacij v Srbiji, Sloveniji, Bosni in
Hercegovini, na Hrvaškem ter v Severni Makedoniji. K hitri rasti podjetja so pripomogle tudi
vse 3 lokacije v Sloveniji – Ljubljana, Maribor. Vrata Endave so pri nas tako nenehno odprta za
zelo širok krog IT strokovnjakov, od programerjev z znanjem različnih programskih jezikov, do
testerjev, strokovnjakov na področju obdelave podatkov, poslovnih analitikov in projektnih
vodij.
• Glavne dejavnosti podjetja:
Endavini strokovnjaki v regiji razvijajo naslednjo generacijo digitalnih podpisov, programsko
opremo za nove videokonferenčne naprave, aplikacije za učenje jezikov, rešitve za pretočno
predvajanje glasbe, bančništvo, razvijajo razne plačilne storitve in še bi lahko naštevali. Na
globalni ravni pa Endavine agilne, multidisciplinarne ekipe, z uporabo tehnologij naslednje
generacije, zagotavljajo kombinacijo produktnih in tehnoloških strategij, inteligentnih izkušenj
in inženiring svetovnega razreda.
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Delovna mesta, katera želimo zapolniti:
Java razvijalec
Izkušen .net razvijalec
Inženir za avtomatsko testiranje
Izkušen Frontend razvijalec
Izkušen Data inženir
DevOps inženir

• Kaj pričakujemo od novih sodelavcev:
Predpogoj, da v Endavi udejanjamo naše vrednote, so ljudje, ki so združljivi z našo kulturo.
Verjamemo, da ljudje lažje razvijejo tehnične sposobnosti kot spremenijo osebnostne
lastnosti. Zato najprej iščemo osebnostne lastnosti, čeprav se zavedamo, kako pomembno je
tehnično znanje.
V Endavi želimo, da so zaposleni najboljši, kar so lahko, da konstantno rastejo, tako
osebnostno, kot profesionalno. Endavine vrednote izražajo našo osebnost. Zaradi njih lahko
vsi člani velike “Endava družine” delujejo na odprt, premišljen in prilagoljiv, pameten in
zaupanja vreden način.

• Kaj ponujamo svojim zaposlenim:
S širjenjem poslovanja ustvarjamo priložnosti za naše ljudi, da prevzamejo večje vloge in večjo
odgovornost, da delajo z različnimi tehnologijami, v različnih panogah ter da poglabljajo svoje
tehnično znanje, kot del velike globalne skupnosti IT strokovnjakov. Z delom v okolju polnem
izzivov, za globalne stranke, dobijo naši zaposleni ogromno izkušenj. Ko preizkušajo nove stvari
in delajo v različnih ekipah, rastejo in gradijo svojo kariero. In prav pomoč našim zaposlenim
pri gradnji odličnih karier je ena od stvari, po katerih je Endava znana.
Trdno verjamemo, da so naši zaposleni najboljši ambasadorji. Zato jim omogočamo:
• priložnost za delo z izjemno ekipo ljudi,
• odlično okolje za osebni in strokovni razvoj,
• priložnosti za dodatno strokovno usposabljanje in brezplačne tečaje tujih jezikov,
• stabilne in dobro organizirane delovne razmere z možnostjo dela na različnih zanimivih
projektih,
• dinamično okolje v tehnološko napredni organizaciji,
• veliko ugodnosti, ki podpirajo usklajevanje poslovnega in zasebnega življenja:
fleksibilen delovni čas, družini prijazno podjetje, skrb za zdravje zaposlenih,
• spodbujanje inovativnosti ter izmenjava idej in znanja,
• možnost soudeležbe pri lastništvu podjetja,
• organizirana neformalna druženja (»team buildings«),
• sadje in osvežilne pijače.

•
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Spletna stran: https://www.endava.com/
Naslov podjetja: Letališka cesta 29b, Ljubljana
E-mail: anka.laketic@endava.com
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