
V mladem in dinamičnem timu iščemo zavzetega sodelavca/-ko na področju razvoja aplikacij in teh-
noloških rešitev, bi bodo podpirale našo zgodbo. Kvaliteto tvojih rešitev bodo spoznali vsi zavarovalni 
svetovalci, ki sodelujejo z zavarovalnico Generali. 

Smo del tretje največje zavarovalniške skupine v Evropi, ki ima ambicijo postati več – vseživljenjski 
partner našim strankam. Zato potrebujemo proaktivne, inovativne, skrbne ljudi, ki energično stremijo k 
odličnim rezultatom. 
 
K sodelovanju vabimo sodelavca za delovno mesto Strokovni sodelavec za razvoj produktov in 
tehnoloških rešitev. Iščemo osebo z analitično miselnostjo in afiniteto do IT rešitev, ki pri svojem delu 
v osrčje postavlja nenehno dostavljanje vrednosti za stranke.
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OPIS KLJUČNIH NALOG IN ODGOVORNOSTI:
• razvoj aplikacij, tehnoloških rešitev in produktov, 

• implementacija rešitev v sklepalno platformo,

• sodelovanje z zavarovalniškimi strokovnjaki,

• pridobivanje novih znanj in kompetenc s področja tehnologij,

• raziskovanje novih sistemskih rešitev,

• izdelava strokovnih analiz in priprava podatkov, 

• spremljanje razvojnih trendov.

ZAKAJ GENERALI?
•     zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim 
       poskusnim delom, 
•     trudimo se za vzpodbudno okolje, 
       v katerem cenimo trud,
•     poskrbeli bomo za uvajanje na delovnem 
       mestu, da bo začetek lažji,
•     delo v dinamičnem kolektivu in veliko 
       sodelovanja z drugimi oddelki,
•     pridobivanje mednarodnih izkušenj, ki jih 
       nudi skupina Generali na globalni ravni, 
•     možnost strokovnega izpopolnjevanja, 
•     prožen delovni čas in fleksibilnost pri lokaciji dela, 
•     ugodnosti polnega certifikata Družini prijazno 
•     podjetje.

PRIČAKUJEMO:
•     zaključeno najmanj V. stopnjo izobrazbe, zaželen študij 
        tehnične smeri, 
•     prevzemanje odgovornosti za uspeh, osebo, ki se ne 
        boji novih izzivov (brez skrbi, celoten tim ti bo stal ob strani),
•     analitično miselnost, samoiniciativnost in samostojnost,
•     aktivno znanje angleškega jezika in vozniški izpit B kategorije. 

www.generali.si.si
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Postani del zavarovalnice, ki postavlja trende. Izkoristi priložnosti, ki jih ponuja delo v mednarodnem okolju, kjer 

karierno rast negujemo skozi izkušnje, ideje in inovativne rešitve. Svojo prijavo z življenjepisom oddajte na naši 

spletni strani https://www.generali.si/zaposlitev/-/hrm/a0K2p00001Zz8NxEAJ. 

Rok prijave je 30. november 2021.

Sprejmi karierni izziv - če si že kdaj ustvaril kakšno metodo v Excelu, Mathematici, Matlabu, R ali kakršnikoli 

podobni platformi, je to že dober začetek. Če imaš izkušnje s programskimi jeziki kot so HTML, VBA, Access, 

Java, Python, SQL, C#, PHP…, je to že odlična prednost. 


