
 
 

PODATKOVNI INŽENIR / RAZVIJALEC 
(redna zaposlitev ali študentsko delo) 
 

Ektimo d.o.o. je podjetje, specializirano za uporabo prediktivne analitike v gospodarstvu. Našim 
naročnikom iz različnih sektorjev pomagamo analizirati velike količine podatkov z uporabo 
najsodobnejših metod umetne inteligence, statistike in matematične optimizacije. 
 

Iščemo kandidate, ki bi se želeli pridružiti naši ekipi na delovnem mestu Podatkovni inženir / razvijalec. 
 

Kaj so delovne naloge? 
 Postavitev okolja za zbiranje podatkov in kasnejše transformiranje teh v obliko, primerno za 

modeliranje. 
 Vzdrževanje procesa zbiranja podatkov in dodajanje novih ETL procesov. 
 Skrbeti za projektno skupino mlajših ali manj izkušenih inženirjev. 
 Pomoč pri razvoju podatkovnih produktov - aplikacij, ki kompleksne modele na prijazen način 

pripeljejo do končnega uporabnika in omogočajo, da zaživijo v njegovem poslovnem procesu. 
 Izvajanje razvojno-raziskovalnih aktivnosti, usmerjenih na širjenje nabora analitičnih metodologij 

podjetja, predvsem na področju procesiranja (tokovnih) podatkov. 
 

Kaj pričakujemo? 
 Da ste radovedni in vas privlači odkrivanje skrivnosti v podatkih ter reševanje  (analitičnih) 

problemov. 
 Da imate vsaj osnovna znanja s področij strojnega učenja in/ali statistike ter zanimanje ta znanja 

poglobiti. 
 Da vas veseli delo z bazami in strežniki. 
 Da hitro osvajate nova znanja in ste pri tem tudi proaktivni. 
 Da ste končali ali končujete študij katerega od sledečih programov: IŠRM, Finančna matematika, 

Matematika, Računalništvo in informatika, Uporabna statistika, Fizika, Kognitivna znanost, ipd. 
 

Kdo ima prednost? 
 Tisti z zelo dobrim znanjem čim več od naštetih orodij: R, python, C#, nodeJS, SQL baze (MSSql, 

MySql, Postgres, Oracle), NoSQL baze (Elasticsearch, Couchbase, Cassandra, neo4j), Talend, Git, 
Nginx. 

 Tisti, ki ste že nabrali izkušje na projektih, katerih bistveni del je zbiranje in obdelava podatkov 
oziroma produktivizacija analitičnih modelov. 

 Tisti, ki lahko demonstrirate interes za področje podatkovne znanosti (GitHub profil, Kaggle 
rezultati, Coursera tečaji, pretekli projekti). 

 Tisti, ki znate svoje znanje in ugotovitve kvalitetno predstaviti. 
 

Kaj ponujamo? 
 Redno zaposlitev za polni delovni čas (s 6 mesečno poskusno dobo) ali delo preko študentske 

napotnice. 
 Priložnost delati na zelo raznolikih izzivih, ki vključujejo uporabo naprednih analitičnih metod. 
 Priložnost poglobiti znanja aplikativne podatkovne znanosti, ki se v Sloveniji šele zares uvaja. 
 Delo v mladem kolektivu drugih podatkovnih znanstvenikov in inženirjev. 
 Participacijo v nagrajevalni shemi, neposredno vezani na prihodke podjetja. 
 Delo v kreativno-startupovskih prostorih, kjer se vedno veliko dogaja. 
 

Vabimo vas, da prijavo z življenjepisom pošljete na naslov: info@ektimo.si. 
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