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Nájdi vyššie 
poslanie  
v IT
siemens-healthineers.com/sk/kariera-v-dc

✔ stáže   ✔ brigády   ✔ trainee programu 
✔ pracovnej ponuky pre absolventov 
✔ pracovnej ponuky pre súčasných študentov

Siemens Healthineers

O spoločnosti
Náš rastúci tím viac ako 500 špecialistov v Bratislave, Žiline a Košiciach vytvára inovatívne 
softvérové riešenia pre produkty Siemens Healthineers. V spolupráci s medicínskymi odborníkmi, 
doktormi, posúva hranice lekárskej diagnostiky.

Keďže úloh neustále pribúda, od augusta 2015 sme vo vývoji vytvorili viac ako 200 nových, sofistikovaných 
pracovných miest. Naša oblasť pôsobenia sa rozširuje o témy ako umelá inteligencia a dátová analýza 
a o poskytovanie interných IT služieb, ako sú cloud architecture či application management.

Na čom pracujeme
Siemens Healthineers poskytuje široké spektrum 
projektov a rôznych programovacích jazykov 

Hlavné zameranie projektov je:

• Zobrazovacia a laboratórna diagnostika 

• Software pre rádiológov

• Efektivita medicínskych zariadení 

• Telemedicína

• Monitorovanie a správa  
medicinskych zariadení 

• Cybersecurity medícinskych zariadení

Použivané programovacie jazyky sú hlavne:

C#, Java, Angular, TypeScript+, AI 

Benefity
• Výškovo nastaviteľné stoly ako štandart 

• MSDN licencia s predplateným  
prístupom na AZURE

• Prístup na PLURALSIGHT - WBT platforma 

• Team building program - 2 days adventure 
offsite meeting pre všetkých zamestnancov

• Podpora team building akcií

• Účasť na svetových konferenciách 
ako Microsoft IGNITE pre najlepších 
zamestnancov

Všetky benefity nájdeš na stránke:
www.siemens-healthineers.com/...

Pozri si pracovné ponuky

Lamačská cesta 3/A
Bratislava

hr.sk@siemens-healthineers.com

www.siemens-healthineers.com/sk/de-
velopment-center

Sleduj nás na:

https://www.siemens-healthineers.com/sk/kariera-dc/kariera-dc-benefity
mailto:hr.sk%40siemens-healthineers.com?subject=
http://www.siemens-healthineers.com/sk/development-center
http://www.siemens-healthineers.com/sk/development-center
http://siemens-healthineers.com/sk/kariera-v-dc
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ARTIN Solutions, s.r.o.

Dúbravská cesta 2 
Bratislava

www.artinsolutions.com

alzbeta.nemethova@artinsolutions.com

Alžbeta Némethová   tel. +421 918 386 117

✔ brigády
✔ pracovnej ponuky pre absolventov 
✔ pracovnej ponuky pre súčasných študentov

O spoločnosti
Na slovenskom trhu sme 7 rokov a avšak ARTIN Group má už 21 rokov. Tvoria ju pobočky Bratislava, 
Brno a Praha. V Bratislave je nás už vyše 100 a v celom ARTINe (spolu s Brnom a Prahou) pracuje 
viac ako 300 našich programátorov, testerov, analytikov a projektových manažérov. So študentami  
a absolventami sa nám spolupracuje veľmi dobre.  O tom, že je to vzájomné svedčí množstvo kolegov, 
ktorí využili príležitosť pracovať v ARTIN-e popri štúdiu či po skončení. 

Ak máš chuť rásť a neustále na sebe pracovať, ARTIN je to pravé miesto. Síce máme kanceláriu  
v Bratislave, máš však možnosť pracovať aj zo Žiliny, kde je časť nášho tímu. Niektorí kolegovia sú zvyknutí 
fungovať na diaľku a stretávajú sa v Bratislave približne raz či dvakrát za týždeň, záleží od projektu.

Na čom pracujeme
Dlhoročné skúsenosti sa nám darí úspešne up-
latňovať v rôznych segmentoch trhu ako tele-
komunikácie, poisťovníctvo a neziskový sektor. 

Podporujeme aj projekty v oblasti výskumu 
a vývoja, hlavným zástupcom je brnenský 
projekt Roboauto. Okrem Slovenska a Čiech 
pôsobíme v Rakúsku, v ďalších krajinách  
Európy a v juhovýchodnej Ázii.

Aktuálne otvorené pozície:
• Kotlin developer

• Angular developer

• Java developer

• Test Automation Engineer

Na čom pracujeme
Vyvíjame webové, ale aj mobilné aplikácie, 
ktoré naši zákazníci využívajú na opti-
malizáciu trás pre distribúciu tovaru.  

Využívame Microsoft riešenia
Azure Cloud, .net/C#, Visual Studio, Azure 
DevOps ale aj Amazon Web Services, Oracle, 
Java, Android, iOS. 

Spolu s ostatnými kolegami z celého sveta 
vytvárame jedinečný tím, využívajúc anglický 
jazyk každý deň. 

Medzi našich dlhoročných zákazníkov  
patria aj veľké spoločnosti, ako napríklad:

• DHL, America Airlines, Air Canada,  
Coca Cola a iné

Benefity
• Neobmedzená dovolenka  

(v prípade pracovného pomeru) 

• Osobný rozvoj, vzdelávanie  
(interné a externé školenia, konferencie)

• Možnosť pracovať tpp, živnosť alebo part-time 

• Práca z domu 80%, sick-days  

• Veľká časová flexibilita  
(pre ranné vtáča či nočnú sovu)

• Notebook a mobilný telefón

• Firemný kurz angličtiny

• Benefity ako príspevok na stravu, občerstvenie na 
pracovisku, skvelá káva sú u nás samozrejmosťou

Benefity
• Profesionálny tím a priateľskí kolegovia,  

ktorí budú vždy ochotní pomôcť, poradiť 

• Flexibilná pracovná doba (7,5 h)  
a home office

• Firemné eventy, na ktoré sa budeš tešiť 😊 

• Príspevok na stravovanie nad rámec  
zákona, príspevok na šport a kultúru  

• Možnosť ďalšieho vzdelávania  
(firmou hradené školenia a konferencie)

• Bonusy pri pracovných  
a osobných výročiach

Descartes Systems (Slovakia) s.r.o.

Žilina, Poštová 1 
Námestovo 1088

careersdc@descartes.com

Zuzana Mastaličová

careers.descartes.com

✔ stáže   ✔ brigády 
✔ pracovnej ponuky pre absolventov 
✔ pracovnej ponuky pre súčasných študentov

O spoločnosti
Už tri desaťročia ponúkame našim zákazníkom riešenia na efektívnu prepravu tovaru v globálnom 
merítku. Naše aplikácie reálne pomáhajú znižovať náklady, zlepšovať služby, či dodržiavať colné  
a dopravné predpisy na úrovni leteckej, námornej, cestnej a aj železničnej dopravy.  

Sme kanadská firma a naše pobočky nájdete naprieč celým svetom, z toho dve sa nachádzajú na 
Slovensku. V Žiline máme vývojové stredisko, ktoré sídli v nových priestoroch na Poštovej, okrem toho 
máme pobočku aj v Námestove, kde pracuje prevažne náš support. 

Pozri si pracovné ponuky
Pozri si pracovné ponuky

Sleduj nás na:

http://
mailto:alzbeta.nemethova%40artinsolutions.com?subject=
mailto:careersdc%40descartes.com?subject=
http://careers.descartes.com
https://www.linkedin.com/company/descartes-systems-slovakia
https://www.facebook.com/DescartesSystemsSlovakia
https://www.linkedin.com/company/descartes-systems-slovakia?subject=
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Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 vítaná znalosť niektorej z nasledovných technológií – správa systémov MS Windows 7, 10, MS 
Office 2010 a 2013, SQL, .NET, UNIX/LINUX, BI, Reporting, Monitoring, Incident management, 
Release management, ITIL, Project management, Capacity management, Non-IT technológie, 
zapájanie a opravy PC

 veľmi dobré logické, analytické a technické myslenie
 vysoká miera zodpovednosti a samostatnosti
 vzdelanie v odbore IT, technické zameranie
 anglický jazyk - mierne pokročilý

Okrem zaujímavej práce ponúkame aj: 
 základná mzda 5€/hod
 časová flexibilita - rozsah práce max. 20 hod týždenne
 získanie užitočných pracovných skúseností
 možnosť dlhodobej spolupráce – výborná príležitosť kariérne rásť a posunúť sa na ďalšie 
zaujímavé pracovné pozície v rámci našej divízie IT a digitalizácie v Žiline

 príjemné pracovné prostredie a priateľský kolektív

Dlhodobá brigáda pre študenta 
VŠ (IT odbor) v banke na divízii IT 
a digitalizácie

Na centrálu Prima banky v Žiline do tímu divízie IT a digitalizácie hľadáme šikovných 
študentov vysokej školy, ktorí sú nadšencami IT technológií a majú záujem získať 
skúsenosti v bankovníctve.

Čo budeme od Vás očakávať?
 spoluprácu na príprave a realizácii projektov IT
 efektívnu komunikáciu s kolegami v rámci divízie IT a digitalizácie
 záujem o trendy v informačných technológiách a schopnosť aplikovať nové postupy pri návrhu 
a implementácii riešení

Miesto práce
Žilina

Pracujte pre najlepších!

Naštartujte svoju kariéru 
v najrýchlejšie rastúcej retailovej 
banke na Slovensku.

Viac informácií nájdete na: 
www.primabanka.sk/kariera, 
kde nám môžete poslať aj svoj životopis. 

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11  
Žilina

julia.horkava@primabanka.sk

Ing. Júlia Horkavá   tel. 0911 264 447

www.primabanka.sk

Na čom pracujeme
V poslednom období sa podarilo úspešne 
interne implementovať Apple Pay, Google Pay 
do procesov banky, vrátane komunikačných 
kanálov na Apple a Google.

V 1Q/2021 sa podarilo spustiť overovanie 
transakcií (platieb u obchodníka) pomocou bio- 
metrických údajov v mobilnej aplikácii. Pri 
zavádzaní on-line otvorenia účtu sa využí-vajú  
vytvorené neurónové siete Microsoft Cognitive 
 services pre overenie identity.

V rámci procesov sa postupne implementuje 
Microsoft DevOps CI/CD.

Pre rýchlu a robustnú komunikáciu medzi 
systémami sa používa RabbitMQ, ktorý plánu-
jeme rozšíriť do viacerých ďalších oblastí .

Benefity
• Zaškolenie a výbornú príležitosť kariérne rásť a 

posunúť sa na ďalšie zaujímavé pracovné pozície 
v rámci našej divízie IT a digitalizácie v Žiline

• Mobilný telefón s výhodným zamestnaneckým 
paušálom a neobmedzeným internetom aj na 
osobné účely

• Ročná odmena v závislosti od hodnotenia 
výkonnosti

• Mimoriadne odmeny, stravné lístky

• Príspevok na doplnkové  
dôchodkové sporenie

• Pružný pracovný čas, dobrý kolektív

• Stabilné prostredie v prosperujúcej spoločnosti

Pozri si pracovné ponuky

O spoločnosti
Prima banka je v posledných rokoch najrýchlejšie rastúcou retailovou bankou na Slovensku a podľa 
nezávislých prieskumov má už štvrtý rok po sebe najspokojnejších klientov spomedzi najväčších 
slovenských bánk.

V súčasnosti má Prima banka 121 pobočiek a 316 bankomatov a je jedinou bankou, ktorá svojimi 
pobočkami pokrýva všetkých 79 okresov Slovenska. Prima banka rieši v rámci interného vývoja projekty 
spojené s bankovou činnosťou, predovšetkým postupnú digitalizáciu produktov,  služieb a procesov.

✔ brigády
✔ pracovnej ponuky pre absolventov 
✔ pracovnej ponuky pre súčasných študentov

mailto:julia.horkava%40primabanka.sk?subject=
http://www.primabanka.sk
http://www.primabanka.sk/kariera
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KROS a.s.

✔ brigády
✔ pracovnej ponuky pre absolventov 
✔ pracovnej ponuky pre súčasných študentov

A. Rudnaya 21
Žilina

www.kros.sk/o-nas/

personalne@kros.sk

Monika Schestágová   tel. 0915 983 441

Sleduj nás na:

O spoločnosti
Na trhu sme už viac ako 25 rokov, ctíme si tradície, ale i tak sme stále mladí a hraví.

SME KROS FAMILY.
Vzájomne spolupracujeme, dôverujeme si, vždy si pomáhame a pri tom všetkom si užijeme kopec srandy. 
Spolupráca pre nás znamená, že 1 + 1 = 3 a pre individualizmus tu nie je miesto. Máme plochú organizačnú 
štruktúru, vďaka ktorej fungujeme v samoorganizovaných tímoch. Tie nám zaručujú, že sme nielen kolegovia, 
ale aj priatelia a radi spolu trávime čas i mimo prácu. Varíme guľáš, užívame si vianočnú kapustnicu a vybláznime 
sa na vianočnej párty v úžasných kostýmoch. Na obed sa vozíme na erárnych kolobežkách, oddychujeme v hojdacích 
sieťach, dobíjame baterky pri partičke kalčeta a vypúšťame paru na boxerskom vreci. Horúce letné dni si spríjemňujeme 
zmrzlinou, v sychravé rána nás neraz čaká teplé kakao.

Na čom pracujeme
Vyvíjame novú generáciu krosáckych appiek v top 
webových technológiách. 

Ide predovšetkým o Angular, .NET core, Azure 
Cloud, DevOps. Fungujeme v agilných SCRUM 
vývojových tímoch, kde má každý možnosť meniť 
a ovplyvňovať veci. 

Bez rozdielu, či tu pracuje 20 rokov alebo len pár 
mesiacov, ako zamestnanec alebo ako brigádnik.

Aj študenti, ktorí sú u nás súčasťou vývojových 
tímov sa zapájajú sa do ich práce, fungovania a 
rozhodovania ako každý iný. Preto majú možnosť 
zapájať sa do všetkých vzdelávacích a rozvojových 
aktivít a hľadať si tak vo firme projekty a aktivity, 
ktoré ich bavia a napĺňajú. Našou prioritou je, 
aby ľudia vo firme robili to, čo ich baví a dáva im 
zmysel a mohli byť sami sebou.

Benefity
• Flexibilný pracovný čas
• Možnosť časť týždňa pracovať z domu
• Firemná kultúra, kde platia dohody  

a zamestnanci sú na prvom mieste
• Super kolektív a práca, do ktorej budeš chodiť 

fakt rád
• Možnosť prinášať inovácie, stať sa členom tímu 

na zaujímavých projektoch a rotovať  
v rámci firmy

• Možnosť vydýchnuť si aj počas pracovnej doby 
– poleňošíš si v hojdacej sieti v našom RELAX 
ROOM-e, prebehneš sa na firemnej kolobežke 
alebo dáš zápas s kolegami v kalčete

• Teambuildingy, párty, chaty, lyžovačky a iné super 
akcie so skvelými ľuďmi

Pozri si pracovné ponuky

http://www.kros.sk/o-nas/
mailto:personalne%40kros.sk?subject=
mailto:personalne%40kros.sk?subject=
mailto:personalne%40kros.sk?subject=
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Dell Technologies 

✔ stáže   ✔ trainee programu 
✔ pracovnej ponuky pre absolventov 
✔ pracovnej ponuky pre súčasných študentov

Fazulová 7 
Bratislava 

www.karieravdell.sk

SK_Talent_Acquisition@dell.com

O spoločnosti
Na Slovensku pôsobíme od roku 2003. Začali sme ako centrum pre predaj a služby zákazníkom  
a počas 16 rokov sme sa transformovali do globálneho business centra poskytujúceho širokú paletu 
služieb v oblasti IT, financií, marketingu, predaja, technickej podpory a podpory podnikových operácií 
- v celosvetovom meradle.

Na čom pracujeme
Poskytujeme širokú paletu služieb v oblasti 
IT, financií, marketingu, predaja, technickej 
podpory a podpory podnikových operácií -  
v celosvetovom meradle.

Staň sa jedným z nás

• 2 600 + zamestnancov a stále rastieme! 

• 62% zamestnancov pracuje z domu

• 24 jazykov ale dohovoríme sa v angličtine 

• 57 národností - tvoríme inkluzívny tím!

• 12 oddelení - Finančné, Digital, Sales, 
Marketing a iné

Benefity
• Flexibilný pracovný čas & home office  

(plne finančne podporovaný)

• Stravné lístky plne hradené nami

• Multisport kartu za zľavnenú cenu 

• Súkromnú zdravotnú starostlivosť

• Sick days

• Fitko a kaviarne v budove

Všetky benefity nájdeš na stránke:
https://tbcdn.talentbrew.com/company/...

Sleduj nás na:

Pozri si pracovné ponuky

http://www.karieravdell.sk
mailto:SK_Talent_Acquisition%40dell.com?subject=
https://tbcdn.talentbrew.com/company/375/21388/Content/Benefits%202020.pdf
https://www.siemens-healthineers.com/sk/kariera-dc/kariera-dc-benefity
http://jobs.dell.com/slovakia-internships?utm_medium=button&utm_source=career_page&utm_campaign=emea_slovakia_career_page&utm_content=slovakia&utm_term=2019_q3_10_slovakia_interns_button
http://jobs.dell.com/slovakia-graduates?utm_medium=button&utm_source=career_page&utm_campaign=emea_slovakia_career_page&utm_content=slovakia&utm_term=2019_q3_10_slovakia_graduates_button
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Čo sme vyvíjali:

Riešenie pre digitalizáciu  
daňových dokumentov
Kukni appku

Kukni appku
Aplikácia Výpadok elektriny

Portály pre zamestnancov 
a manažérov

Férový systém odmeňovania 

Neformálna atmosféra a osobný prístup 

Skúsení mentori, ktorí si ťa vezmú pod krídla 

Radi podporíme tvoju chuť vzdelávať sa a rásť 

Skvelá káva 

Veľa ďalšieho - nechaj sa prekvapiť

Čo ťa u nás čaká?

HTML

CSS, CASS

Javascript/Typescript

Skills:

Viac info nájdeš tu.

Máš analytické myslenie, no nezľakneš sa ani 
kreatívnych výziev? Príď si pre stoličku frontenďáka 
a pomôž nám s navrhovaním a vyvíjaním UX a UI v 
riešeniach a aplikáciách pre najväčšie firmy na 
Slovensku a v Česku.

Na čom budeš u nás pracovať:

Žilina │ full time │ od 1200€

Základné Info:

Junior Frontend Developer

S čím budeš pracovať? 

GLOBESY, s.r.o.

Framborská 58
Žilina

https://www.globesy.sk/sk/kariera

jobs@globesy.sk

Veronika Dubajová   tel. 0911 803 054

Sleduj nás na:
✔ pracovnej ponuky pre absolventov 
✔ pracovnej ponuky pre súčasných študentov

O spoločnosti
Dajú sa veľké IT projekty na Slovensku aj v Česku realizovať z malej Žiliny? HR Tech špecialisti  
v GLOBESY už 18 rokov dokazujú, že áno. 

Ako lokálna firma s rodinnou atmosférou si dnes čoraz viac upevňujeme pozíciu silného hráča na 
poli podnikového HR. Venujeme sa implementácií SAP produktov a takisto aj vývoju vlastných riešení  
a aplikácií, ktoré využívajú spoločnosti ako Volkswagen, Telekom, Česká pošta či skupina innogy.  
Jadro dev tímov pritom tvoria absolventi FRI, no otvorené dvere u nás majú aj študenti s menej 
technickým zameraním, keďže dôležitou súčasťou firmy sú aj pozície ako konzultanti, testeri alebo 
projektoví manažéri.

Na čom pracujeme
GLOBESY je licencovaný SAP Partner so špecializáciou 
na oblasť HR, u ktorého môžeš vstúpiť do veľkého 
sveta podnikových softvérov.

Budeš sa tak môcť priamo podieľať napríklad na 
implementáciách moderných vzdelávacích alebo 
personalistických systémov pre spoločnosti ako 
Slovenské elektrárne, KIA Slovensko alebo Svet zdravia.

Dôležitou súčasťou nášho portfólia je však aj vlastný 
vývoj, takže budeš môcť priamo ovplyvniť aj to, ako 
budú vznikať, fungovať a vyzerať úplne nové riešenia. 

Takými sú napríklad tímová appka Beenia, aplikácia 
na digitalizáciu daňových dokumentov, ktorú 
využíva česká skupina innogy alebo riešenia na 
ochranu osobných údajov, ktoré sú dnes nasadené 
na systémoch Ministerstva financií alebo Národného 
bezpečnostného úradu.

Benefity
Férové odmeňovanie, firemný noťas a telefón či 
flexibilnú pracovnú dobu nevnímame ako benefity,  
ale ako samozrejmosť. Čo ťa teda čaká navyše:
• Budeš využívať moderné technológie na 

zaujímavých projektoch
• Talent a chuť pracovať si ceníme rovnako ako 

skúsenosti. Ak ti chýba prax, tak pre teba máme 
kvalitných mentorov

• Ak budeš potrebovať cestovať za zákazníkmi, 
tak pre teba máme služobné autá aj služobný 
byt v Bratislave

• Radi podporíme tvoje vzdelávanie a chuť 
športovať

• Budeme ti pravidelne prispievať na 
technologické gadgety podľa tvojho výberu

• Po uvoľnení opatrení ťa čaká moderný office 
s dobrou kávičkou, chillout zónou a stolným 
futbalom

Pozri si pracovné ponuky

https://www.globesy.sk/sk/kariera
mailto:jobs%40globesy.sk?subject=
https://www.profesia.sk/praca/globesy/O4072561
https://www.vypadokelektriny.sk/#/public/map
https://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/rizeni-id-2698710/hr-si-naslo-cestu-obeh-pracovnepravnich-dokumentu-je-dnes-je-id-3951761
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>  a r t i n s o l u t i o n s . c o m  
A R T I N  S o l u t i o n s ,  s . r . o .  
A Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava  T +421 233 014 430  E info@artinsolutions.com   

SW developer (BE/FE) 

 
Pozícia vhodná pre absolventa 
Pracovný pomer: TPP, živnosť 
Mzdové podmienky: od 1500 €/hod v závislosti od skúseností a schopností 
Miesto práce: Bratislava alebo Žilina, prípadne iná časť Slovenska. Remote prácu ti 
radi umožníme. 

Hľadáme práve teba, keď ťa láka: 

• práca v tíme developerov a testerov 
• vzdelávanie v nových IT technológiách 
• bavia ťa výzvy a inovatívne technológie 

Ako člen nášho tímu sa budeš podieľať na analýze používateľských požiadaviek, 
návrhu riešenia, jeho implementácii, integrácii s inými aplikáciami a službami, 
nasadení do produkčnej prevádzky a následnej prevádzkovej podpory. Naše projekty 
ti umožnia ukázať svoj talent a byť kreatívnym členom tímu. Dajú ti tiež príležitosť 
prichádzať s vlastnými riešeniami problémov. 

Ako si ťa predstavujeme? 

• máš všeobecnú znalosť informačných technológií 
• ovládaš niektorý z programovacích jazykov (Java, Kotlin, Python, JavaScript, 

TypeScript) 
• hovoria ti niečo technologie ako Hibernate, Spring, Spring Boot, Angular, 

React 
• výhodou je aj ak poznáš REST/SOAP, GROOVY 
• máš analytické myslenie 
• si samostatný, ale dokážeš spolupracovať aj v tíme 
• vieš sa dohovoriť v anglickom jazyku 

 
 

>  a r t i n s o l u t i o n s . c o m  
A R T I N  S o l u t i o n s ,  s . r . o .  
A Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava  T +421 233 014 430  E info@artinsolutions.com   

Junior SW developer (BE/FE) 

 
Pracovný pomer: part-time 
Mzdové podmienky: od 5 €/hod v závislosti od skúseností a schopností 
Miesto práce: Bratislava alebo Žilina, prípadne iná časť Slovenska. Remote prácu ti 
radi umožníme. 

Hľadáme práve teba, keď ťa láka: 

• práca v tíme developerov a testerov 
• vzdelávanie v nových IT technológiách 
• bavia ťa výzvy a inovatívne technológie 

Ako člen nášho tímu sa budeš podieľať na analýze používateľských požiadaviek, 
návrhu riešenia, jeho implementácii, integrácii s inými aplikáciami a službami, 
nasadení do produkčnej prevádzky a následnej prevádzkovej podpory. Naše projekty 
ti umožnia ukázať svoj talent a byť kreatívnym členom tímu. Dajú ti tiež príležitosť 
prichádzať s vlastnými riešeniami problémov. 

Ako si ťa predstavujeme? 

• máš všeobecnú znalosť informačných technológií 
• ovládaš niektorý z programovacích jazykov (Java, Kotlin, Python, JavaScript, 

TypeScript) 
• hovoria ti niečo technologie ako Hibernate, Spring, Spring Boot, Angular, 

React 
• výhodou je aj ak poznáš REST/SOAP, GROOVY 
• máš analytické myslenie 
• si samostatný, ale dokážeš spolupracovať aj v tíme 
• vieš sa dohovoriť v anglickom jazyku 

pracovné ponuky
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Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 dobrá znalosť programovania v .NET 4.0 C#
 veľmi dobré logické, analytické a technické myslenie, s orientáciou na biznis a zákazníka
 vzdelanie v odbore IT, technické zameranie
 anglický jazyk mierne pokročilý

Okrem zaujímavej práce ponúkame aj: 
 základná mzda 5€/hod
 rozsah práce max. 20 hod týždenne
 príjemné, moderné pracovné prostredie
 pružný pracovný čas
 stabilné prostredie v prosperujúcej spoločnosti

.NET Programátor Junior - 
dlhodobá brigáda pre študentov 
5. ročníka VŠ na odbore IT vývoja

Do nášho developerského tímu v Žiline hľadáme húževnatých a šikovných kolegov, ktorí 
majú radi výzvy, majú pozitívny a proaktívny prístup, sú nadšencami IT technológií a chcú 
za sebou vidieť výsledky.

Čo budeme od Vás očakávať?
 efektívne a spoľahlivé programovanie zmien v systémoch podľa požiadaviek biznisu
 efektívnu komunikáciu s kolegami z rôznych odborov v rámci banky, ale predovšetkým s analytikmi
 záujem o trendy v informačných technológiách a schopnosť aplikovať nové postupy pri návrhu 
a implementácii riešení

 definovanie architektúry a smerovania vývoja aplikácií tak, aby boli schopné podporovať 
jednoduchosť informačných systémov

 poskytovanie riešení na vysokej technickej a odbornej úrovni

Miesto práce
Žilina

Pracujte pre najlepších!

Naštartujte svoju kariéru 
v najrýchlejšie rastúcej retailovej 
banke na Slovensku.

Viac informácií nájdete na: 
www.primabanka.sk/kariera, 
kde nám môžete poslať aj svoj životopis. 

Viac informácií nájdete na: 
www.primabanka.sk/kariera, 
kde nám môžete poslať aj svoj životopis. 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 min. 3 roky skúsenosti s programovaním -  .NET C#
 vítaná znalosť niektorej z nasledovných technológií - WPF, WFC, ASP, MVC, Microsoft SQL, UML, 
Azure DevOps, .NET Core, Git, RabbitMQ, Lotus Notes

 veľmi dobré logické, analytické a technické myslenie, s orientáciou na biznis a zákazníka
 vzdelanie v odbore IT, technické zameranie

Okrem zaujímavej práce ponúkame aj: 
 základná mzda od 1 400 €, v závislosti od skúseností a znalostí, potom postupný nárast
 ročná odmena v závislosti od hodnotenia výkonnosti
 mimoriadne odmeny
 mobilný telefón s výhodným zamestnaneckým paušálom a neobmedzeným internetom aj 
na osobné účely

 stravné lístky
 príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 príjemné, moderné pracovné prostredie
 pružný pracovný čas
 stabilné prostredie v prosperujúcej spoločnosti

.NET Programátor

Naštartujte svoju kariéru 
v najrýchlejšie rastúcej retailovej 
banke na Slovensku.

Do nášho developerského tímu v Žiline hľadáme húževnatých a šikovných kolegov, ktorí 
majú radi výzvy, majú pozitívny a proaktívny prístup, sú nadšencami IT technológií a chcú 
za sebou vidieť výsledky.

Čo budeme od Vás očakávať?
 efektívne a spoľahlivé programovanie zmien v systémoch podľa požiadaviek biznisu
 záujem o trendy v informačných technológiách a schopnosť aplikovať nové postupy pri návrhu 
a implementácii riešení

 definovanie architektúry a smerovania vývoja aplikácií tak, aby boli schopné podporovať 
jednoduchosť informačných systémov

 poskytovanie riešení na vysokej technickej a odbornej úrovni

Miesto práce
Žilina

Pracujte pre najlepších!

pracovné ponuky

22 23

http://www.primabanka.sk/kariera
http://www.primabanka.sk/kariera


Viac informácií nájdete na: 
www.primabanka.sk/kariera, 
kde nám môžete poslať aj svoj životopis. 

Naštartujte svoju kariéru 
v najrýchlejšie rastúcej retailovej 
banke na Slovensku.
Pracujte pre najlepších!

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 praktické skúsenosti v oblasti IT 
 znalosť SQL
 skúsenosti s administráciou Windows serverov
 skúsenosti s administráciou UNIX/LINUX
 znalosť programovacích a scriptovacích jazykov
 schopnosť rýchlo a efektívne riešiť problémy
 vysoká miera samostatnosti a zodpovednosti
 zmysel pre detail
 dobré logické a analytické myslenie

Okrem zaujímavej práce ponúkame aj: 
 základná mzda od 1 200 €, v závislosti od skúseností a znalostí, potom postupný nárast
 ročná odmena v závislosti od hodnotenia výkonnosti
 mimoriadne odmeny
 zaškolenie a výbornú príležitosť kariérne rásť a posunúť sa na ďalšie zaujímavé pracovné pozície v rámci 
našej divízie IT a digitalizácie v Žiline

 mobilný telefón s výhodným zamestnaneckým paušálom a neobmedzeným internetom aj na osobné účely
 stravné lístky
 príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 pružný pracovný čas
 dobrý kolektív
 stabilné prostredie v prosperujúcej spoločnosti

Správca IT Systémov

Do nášho tímu divízie IT a digitalizácie hľadáme šikovného kolegu na pozíciu Správca IT 
systémov, ktorý bude zabezpečovať prevádzku a funkčnosť zverených informačných systémov. 
Chcete sa niečo užitočné naučiť a kariérne sa posúvať? Sme pre Vás ideálnou príležitosťou!

Čo budeme od Vás očakávať?
 inštaláciu a upgrade operačného systému, inštaláciu a aplikáciu fixov, inštalácie a spravovanie SW tretích strán
 správu, inštaláciu a upgrade aplikačného softvérového vybavenia centrálnych bankových systémov vrátane 
SW tretích strán

 spoluprácu na príprave a realizácii projektov IT, podieľanie sa na tvorbe koncepcie IS banky
 konzultácie a aktívnu spoluprácu s internými a externými vývojármi a dodávateľmi
 poskytovanie školiteľskej, poradenskej a metodickej činnosti v oblasti svojich kompetencií

Miesto práce
Žilina

Viac informácií nájdete na: 
www.primabanka.sk/kariera, 
kde nám môžete poslať aj svoj životopis. 

Naštartujte svoju kariéru 
v najrýchlejšie rastúcej retailovej 
banke na Slovensku.
Pracujte pre najlepších!

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 praktické skúsenosti v oblasti IT 
 skúsenosti s administráciou Microsoft SQL serverov
 znalosť programovacích a scriptovacích jazykov
 schopnosť rýchlo a efektívne riešiť problémy
 vysoká miera samostatnosti a zodpovednosti
 zmysel pre detail
 dobré logické a analytické myslenie

Okrem zaujímavej práce ponúkame aj: 
 základná mzda od 1 200 €, v závislosti od skúseností a znalostí, potom postupný nárast
 ročná odmena v závislosti od hodnotenia výkonnosti
 mimoriadne odmeny
 zaškolenie a výbornú príležitosť kariérne rásť a posunúť sa na ďalšie zaujímavé pracovné pozície v rámci 
našej IT divízie v Žiline

 mobilný telefón s výhodným zamestnaneckým paušálom a neobmedzeným internetom aj na osobné účely
 stravné lístky
 príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 pružný pracovný čas
 dobrý kolektív
 stabilné prostredie v prosperujúcej spoločnosti

Databázový administrátor - 
Microsoft SQL server

Do nášho tímu divízie IT a digitalizácie hľadáme šikovného kolegu na pozíciu Databázového 
administrátora - Microsoft SQL serverov, ktorý bude zabezpečovať prevádzku a funkčnosť zverených 
informačných systémov.
Chcete sa niečo užitočné naučiť a kariérne sa posúvať? Sme pre Vás ideálnou príležitosťou!

Čo budeme od Vás očakávať?
 administráciu a správu databázových serverov
 inštaláciu a upgrade operačného systému, inštaláciu a aplikáciu fixov, inštalácie a spravovanie SW tretích strán
 spoluprácu na príprave a realizácii projektov IT, podieľanie sa na tvorbe koncepcie IS banky
 konzultácie a aktívnu spoluprácu s internými a externými vývojármi a dodávateľmi
 poskytovanie školiteľskej, poradenskej a metodickej činnosti v oblasti svojich kompetencií

Miesto práce
Žilina

pracovné ponuky
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Viac informácií nájdete na: 
www.primabanka.sk/kariera, 
kde nám môžete poslať aj svoj životopis. 

Naštartujte svoju kariéru 
v najrýchlejšie rastúcej retailovej 
banke na Slovensku.
Pracujte pre najlepších!

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 praktické skúsenosti v oblasti IT sú výhodou
 veľmi dobré komunikačné zručnosti
 schopnosť rýchlo a efektívne riešiť problémy
 vysoká miera samostatnosti a zodpovednosti
 zmysel pre detail
 dobré logické a analytické myslenie
 chuť učiť sa nové veci a schopnosť pracovať pod stresom
 časová flexibilita (práca v trojzmennej prevádzke, pracovné pohotovosti)
 znalosť anglického jazyka na základnej úrovni (IT terminológia výhodou)

Okrem zaujímavej práce ponúkame aj: 
 základná mzda od 950 €, potom postupný nárast
 ročná odmena v závislosti od hodnotenia výkonnosti
 príplatky za pracovnú pohotovosť
 príplatky za nočnú prácu
 mimoriadne odmeny
 zaškolenie a výbornú príležitosť kariérne rásť a posunúť sa na ďalšie zaujímavé pracovné pozície v rámci našej 
divízie IT a digitalizácie v Žiline

 mobilný telefón s výhodným zamestnaneckým paušálom a neobmedzeným internetom aj na osobné účely
 stravné lístky
 príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 pružný pracovný čas
 dobrý kolektív
 stabilné prostredie v prosperujúcej spoločnosti

IT Podpora

Baví Vás pracovať s počítačmi? Chcete sa niečo užitočné naučiť a kariérne sa posúvať? 
Sme pre Vás ideálnou príležitosťou. Do nášho tímu IT divízie hľadáme šikovného 
kolegu, ktorého bavia IT technológie a svoju kariéru chce začať v úspešnej spoločnosti.

Čo budeme od Vás očakávať?
 zabezpečovať aktívnu podporu užívateľov IT systémov (Helpdesk)
 monitorovať bankové systémy
 monitorovať prevádzku dátových centier

Miesto práce
Žilina

Viac informácií nájdete na: 
www.primabanka.sk/kariera, 
kde nám môžete poslať aj svoj životopis. 

Naštartujte svoju kariéru 
v najrýchlejšie rastúcej retailovej 
banke na Slovensku.
Pracujte pre najlepších!

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 znalosť systémov MS Win 7,8,10, Active Directory
 praktické skúsenosti a prehľad v oblasti IT 
 veľmi dobré komunikačné zručnosti a proklientské správanie
 vysoká miera samostatnosti a zodpovednosti
 zmysel pre detail
 logické a analytické myslenie
 chuť učiť sa nové veci a schopnosť pracovať pod stresom
 aktívny šofér

Okrem zaujímavej práce ponúkame aj: 
 základná mzda od 1 000 €, v závislosti od skúseností a znalostí, potom postupný nárast
 ročná odmena v závislosti od hodnotenia výkonnosti
 mimoriadne odmeny
 zaškolenie a výbornú príležitosť kariérne rásť a posunúť sa na ďalšie zaujímavé pracovné pozície v rámci našej IT 
divízie v Žiline

 mobilný telefón s výhodným zamestnaneckým paušálom a neobmedzeným internetom aj na osobné účely
 stravné lístky
 príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 pružný pracovný čas
 dobrý kolektív
 stabilné prostredie v prosperujúcej spoločnosti

Informatik

Baví Vás pracovať s počítačmi? Chcete sa niečo užitočné naučiť a kariérne sa posúvať? Sme pre 
Vás ideálnou príležitosťou. Do nášho tímu IT služieb hľadáme šikovného kolegu, ktorý bude 
zabezpečovať riadnu prevádzku a funkčnosť príslušných systémov a infraštruktúry a podielať sa na 
udržiavaní vysokej spokojnosti užívateľov.

Čo budeme od Vás očakávať?
 technickú a programovú podporu na centrále v Žiline a na jednotlivých pobočkách banky v regióne Žilina, 
Banská Bystrica, Trenčín a Nitra

 správu systémov na báze MS Windows, MS Exchange a Lotus Notes
 inštaláciu a správu IT zariadení a technológií (Citrix, mobilné telefóny atď.)
 inštaláciu operačných systémov a bankových aplikácií
 poskytovanie telefonickej podpory zamestnancom banky, v prípade potreby osobné výjazdy v rámci 
zverených regiónov

 inventarizáciu výpočtovej techniky, nákup spotrebného materiálu a technických komponentov
 komunikáciu s externými partnermi v rámci podpory IT

Miesto práce
Žilina

pracovné ponuky
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H ľadáme
programátorov

a testerov!

Ak práve končíš 3. alebo 4. ročník VŠ,
ponúkame ti možnosť pracovať u nás na
reálnych projektoch počas letných prázdnin,
aj počas semestra

V prípade spokojnosti na oboch stranách
je možné v spolupráci pokračovať aj po
ukončení štúdia :)

počas semestra: október - máj 
Dohoda o brigádnickej práci študenta, 
20 hodín/týždeň

cez leto: júl - september 
Dohoda o vykonaní práce,

max. 350 hodín
 
 
 

 

Pr iebežne h ľadáme š ikovné
kolegyne a  kolegov,  ktor í  chcú

byť  súčasťou nášho t ímu,  na t ieto
pozíc ie :  

.NET/C# (MVC, HTML5, SQL, ORACLE)
ANDROID (Xamarin)
C/C++ (ASP, MFC, SQL, ORACLE)
JAVA (backend, UI, JSP, Spring)

Programátor:

Počas roka sa nám priebežne
otvára aj množstvo ďalších pozícií,
viac o aktuálnej ponuke nájdete

manuálne testovanie
automatizované testovanie

Tester:

pracovné ponuky
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Čo sme vyvíjali:

Implementácia systému eCall  
v operačnom stredisku Policajného zboru
Kukni appku

Kukni appku

Mobilná aplikácia pre tímový task 
manažment

Návrh a implementácia konceptu 
oprávnení pre oblasť HR

Férový systém odmeňovania 

Neformálna atmosféra a osobný prístup 

Skúsení mentori, ktorí si ťa vezmú pod krídla 

Radi podporíme tvoju chuť vzdelávať sa a rásť 

Skvelá káva 

Veľa ďalšieho - nechaj sa prekvapiť

Čo ťa u nás čaká?

HTML

Spring

JavaScript

Java

SQL

Linux/Unix

Skills:

Viac info nájdeš tu.

Chceš vidieť za oponu toho, ako sa rozvíja slovenský 
IT svet? Pridaj sa do nášho vývojárskeho tímu a 
môžeš sa na tom priamo podieľať. Čakajú ťa 
najmodernejšie technológie a zaujímavé projekty 
pre známe firmy aj rôzne ministerstvá a ďalšie 
orgány štátnej správy.

Na čom budeš u nás pracovať:

Žilina │ full time │ od 1200€ 

Základné Info:

Junior Java Backend Developer

S čím budeš pracovať? 

Na čom pracujú naši konzultanti:

Implementácia SAP SuccessFactors

Konzultačné služby a podpora miezd

Implementácia SAP SuccessFactors 

Férový systém odmeňovania 

Neformálna atmosféra a osobný prístup 

Skúsení mentori, ktorí si ťa vezmú pod krídla 

Radi podporíme tvoju chuť vzdelávať sa a rásť 

Skvelá káva 

Veľa ďalšieho - nechaj sa prekvapiť

Čo ťa u nás čaká?

Anglický jazyk B2

MS Powepoint

MS Word

MS Excel

Skills:

Ozvi sa nám na jobs@globesy.sk

Láka ťa v práci v IT, no programovanie nie je úplne tvoja šálka kávy? Ako 
HR konzultant sa postupne dotkneš všetkých fáz projektu od prvotných 
analýz až po písanie používateľských príručiek. Tvojou úlohou však bude 
pozorne počúvať našich zákazníkov a následne vymýšľať spôsoby, ako 
im zjednodušiť život. Pracovať pritom budeš predovšetkým s 
najmodernejším cloudovým HR systémom – SAP SuccessFactors. 

Na čom budeš u nás pracovať:

Žilina │ full time │ 750€ + variabilná zložka + 13.plat 

Základné Info:

Junior HR Consultant

Ochota cestovať ku zákazníkom 

Komunikačné a prezentačné zručnosti 

Analytické myslenie a schopnosť riešiť problémy 

pracovné ponuky
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Komu robíme support:

Testovanie a podpora  
Integrovaného informačného systému

Support nášho riešenia pre  
digitalizáciu daňových dokumentov

Aplikačná podpora SAP SuccessFactors 

Férový systém odmeňovania 

Neformálna atmosféra a osobný prístup 

Skúsení mentori, ktorí si ťa vezmú pod krídla 

Radi podporíme tvoju chuť vzdelávať sa a rásť 

Skvelá káva 

Veľa ďalšieho - nechaj sa prekvapiť

Čo ťa u nás čaká?

CSS

HTML

SQL

Skills:

Ozvi sa nám na jobs@globesy.sk

Chceš byť profesionálny priateľ na telefóne? Tak naskoč do nášho 
support tímu a začni pomáhať našim zákazníkom orientovať sa v ich 
softvéroch. Naučíš sa s nami supportovať, školiť, tvoriť projektovú 
dokumentáciu a hlavne testovať. Či už manuálne alebo s použitím 
automatických nástrojov. 

Na čom budeš u nás pracovať:

Žilina │ full time │ 750€ + variabilná zložka + 13.plat 

Základné Info:

Junior Support Consultant

ISTQB Certifikát           

Protractor

Selenium

Postman

Jira

Aké projekty sme riadili:

Implementácia nášho riešenia pre 
digitalizáciu daňových dokumentov

Implementácia riešenia pre ochranu 
osobných údajov zamestnancov

Implementácia SAP SuccessFactors 

Férový systém odmeňovania 

Neformálna atmosféra a osobný prístup 

Skúsení mentori, ktorí si ťa vezmú pod krídla 

Radi podporíme tvoju chuť vzdelávať sa a rásť 

Skvelá káva 

Veľa ďalšieho - nechaj sa prekvapiť 

Čo ťa u nás čaká?

Anglický jazyk B2

MS Powepoint

MS Word

MS Excel

Skills:

Ozvi sa nám na jobs@globesy.sk

Si z tých, ktorí vedia bez problémov žonglovať s diárom, kalendárom aj 
telefónom a popritom si ešte s prehľadom zorganizovať roadtrip po 
Európe? Využi to a pridaj sa k našim projekťákom. Naučia ťa plánovať 
harmonogramy, zostavovať projektové tímy a starať sa o to, aby naši 
zákazníci dostali svoje riešenia v stanovenom čase aj kvalite. 

Na čom budeš u nás pracovať:

Žilina │ full time │ 750€ + variabilná zložka + 13.plat 

Základné Info:

Junior Project Manager

Ochota cestovať ku zákazníkom 

Komunikačné a prezentačné zručnosti 

Analytické myslenie a schopnosť riešiť problémy 

Dôslednosť 

pracovné ponuky
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