
JUNIOR RAZVIJALEC SPLETNIH REŠITEV 
 

ŠIRIMO NAŠO JUNIOR INŽINIRSKO EKIPO - PRIDRUŽI SE NAM TUDI TI!  
Iščemo sodelavca/ko v jedru Kalmie - razvoju rešitev po meri. Z našo mlado in 
zagnano ekipo boš skrbel/a za razvoj programskih rešitev in produktov naših strank. 
Smo eno izmed najhitreje rastočih razvojnih podjetij v Sloveniji, prejemniki nagrade 
CESAwards Best Software Development Company in Slovenia v letu 2019, na splošno 
pa uživamo v razvoju vrhunskih inovativnih rešitev za naše stranke.  
 
Naša vizija je našim strankam pomagati zacveteti v digitalnem poslu, zato jih 
podpiramo v vseh izzivih digitalnega poslovanja. Da pa naše besede niso prazno 
mlatenje slame, pa razvijamo in tržimo tudi zelo uspešne lastne produkte 
(SaleSqueze in AuthTrail), kjer pilimo svojo metodologijo in veščine, s katerimi 
pomagamo našim strankam. 
 
Če si želite soustvarjati vrhunske rešitve in produkte s podjetji kot so Iskratel, Cestel, 
Metronik, Doctrina, UVC Solutions, MyTamarin, Špica, Hiveterminal, 0xcert in mnogimi 
drugimi se prijavite zdaj. 
 
Od kandidata pričakujemo: 

 izobrazba iz tehnične smeri 

 zanimiv GitHub profil 

 veliko željo po napredku in znanju 

 poznavanje Javascript in Typescript 

 poznavanje konceptov delovanja skalabilnih spletnih aplikacij 

 poznavanje baz (MongoDB, MySQL, MariaDB) 

 HTML, CSS, SASS 

 poznavanje okolja AWS 

 vztrajnost in proaktivnost 

 GIT 
Dodatno cenimo znanja: 

 obvladovanje Typescript 

 obvladovanje SQL 

 obvladovanje Mongo 



 izkušnje z razvojem SPA aplikacij in REST APIjev 

 poznavanje Serverless koncepta in arhitekture Cloud aplikacij 
Naloge in odgovornosti: 

 poznavanje in kasneje obvladovanje našega glavnega tech-stacka (SaleSqueze, 
Typescript, AWS) 

 izvedba projektov za naše naročnike in podpora pri njihovi rasti 

 delo na zahtevnih projektih z velikimi učinki na poslovanje podjetij 

 strast do vseh stvari povezanih z digitalnim svetom in digitalnimi produkti 
 
Ponujamo: 

 Zaposlitev za nedoločen čas po opravljenem preizkusnem obdobju 

 Možnost študentskega dela, dela preko s.p. 

 Neomejen dopust  

 Fleksibilen delovnik 

 Redne družabne aktivnosti 

 Moderne prostore, založeno kuhinjo in dovolj parkirišč  

 Zanimivo delo v vrhunski ekipi in sproščenem vzdušju  

 Dobro plačilo in dodatno nagrajevanje 

 Mentorstvo, izobraževanja in konference 

 Razpon plačila od 1.600 EUR do 2.200 EUR bruto  
PRIJAVE na jobs@kalmia.si 
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BLOCKCHAIN JUNIOR 
 

ŠIRIMO NAŠO JUNIOR INŽINIRSKO EKIPO - PRIDRUŽI SE NAM TUDI TI!  
 
Iščemo junior backend programerja/ko v izvedbi projektov na produktu Authtrail. Z 
našo mlado in zagnano Blockchain ekipo boš skrbel/a za razvoj vrhunskega produkta 
Authtrail, ki podjetjem zagotavlja verodostojnost njihovih podatkov in deljenje le teh s 
svojimi končnimi strankami. 
 
Smo eno izmed najhitreje rastočih razvojnih podjetij v Sloveniji, prejemniki nagrade 
CESAwards Best Software Development Company in Slovenia v letu 2019, na splošno 
pa uživamo v razvoju vrhunskih inovativnih rešitev za naše stranke.  
Naša vizija je našim strankam pomagati zacveteti v digitalnem poslu, zato jih 
podpiramo v vseh izzivih digitalnega poslovanja. Da pa naše besede niso prazno 
mlatenje slame, pa razvijamo in tržimo tudi zelo uspešne lastne produkte 
(SaleSqueze in AuthTrail), kjer pilimo svojo metodologijo in veščine, s katerimi 
pomagamo našim strankam. 
 
Če si želite soustvarjati vrhunske rešitve in produkte s podjetji kot so Iskratel, Cestel, 
Metronik, Doctrina, UVC Solutions, MyTamarin, Špica, Hiveterminal, 0xcert in mnogimi 
drugimi se prijavite zdaj. 
 
Od kandidata pričakujemo: 

 izobrazba iz tehnične smeri 

 zanimiv GitHub profil 

 veliko željo po napredku in znanju 

 poznavanje Javascript in Typescript 

 poznavanje konceptov delovanja skalabilnih spletnih aplikacij 

 poznavanje baz (MongoDB, MySQL, PostgreSQL) 

 HTML, CSS, SASS 

 vztrajnost in proaktivnost 

 GIT 
 
Dodatno cenimo znanja: 

 poznavanje blockchain konceptov - delovanje blockchaina 



 poznavanje linux terminala 

 poznavanje graphql 

 obvladovanje Typescript 

 obvladovanje SQL 

 obvladovanje Mongo 

 izkušnje z razvojem SPA aplikacij in REST APIjev 

 poznavanje Serverless koncepta in arhitekture Cloud aplikacij 

 Angular, Vue.js 
 
Naloge in odgovornosti: 

 poznavanje in kasneje obvladovanje našega glavnega tech-stacka (Authtrail, 
Typescript) 

 izvedba projektov za naše naročnike in podpora pri njihovi rasti 

 delo na zahtevnih projektih z velikimi učinki na poslovanje podjetij 

 strast do vseh stvari povezanih z digitalnim svetom in digitalnimi produkti 
 
Ponujamo: 

 Zaposlitev za nedoločen čas po opravljenem preizkusnem obdobju 

 Možnost študentskega dela, dela preko s.p. 

 Neomejen dopust  

 Fleksibilen delovnik 

 Redne družabne aktivnosti 

 Moderne prostore, založeno kuhinjo in dovolj parkirišč  

 Zanimivo delo v vrhunski ekipi in sproščenem vzdušju  

 Dobro plačilo in dodatno nagrajevanje 

 Mentorstvo, izobraževanja in konference 

 Razpon plačila od 1.600 EUR do 2.200 EUR bruto  
 
PRIJAVE na jobs@kalmia.si 
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