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Naziv delodajalca POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 

Naslov delodajalca Slomškov trg 10 , 2000 MARIBOR 

Naziv delovnega mesta 

oziroma dela 

ARHITEKT IN ANALITIK INFORMACIJSKIH SISTEMOV - M/Ž 

Opis del in nalog 
ANALIZIRANJE, NAČRTOVANJE IN PRENAVLJANJE 
INFORMACIJSKIH SISTEMOV, POSLOVNIH PROCESOV IN 

POSLOVNE LOGIKE. 

Upravna enota delovnega 
mesta oziroma dela 

MARIBOR 

Izobrazba 

visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) 

ipd., Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij 
 

Trajanje zaposlitve Nedoločen čas  

Delovni čas polni delovni čas 

Delovne izkušnje 3 leta 

Vozniški izpit B 

Drugi pogoji 

Univ. dipl. org. informatik, univ. dipl. ekon. inf.-upravljalske 

smeri, univ. dipl. inž. elektrotehnike, visokošolskega 
izobraževanja druge stopnje. Najmanj 3 leta delovnih 

izkušenj s področja računalništva. Dodatna znanja: interni 
preizkus iz varstva pri delu in požarne varnosti (S), 

obvladovanje tujega jezika na ravni A2–angleščina (Z), 
poznavanje sistemske administracije sodobnih operacijskih 

sistemov (ST3) (Z), sodobnih inf. varnostnih sistemov (ST3) 

(Z), načrtovanja in optimiziranja podatkovnih baz (ST2) (Z), 
slovenski jezik–srednja raven (Z). Priporočena znanja: 

poznavanje metodologij Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL) in Microsoft Solutions 

Framework (MSF) (ST2), certifikat o usposobljenosti 

načrtovanja, upravljanja in optimiranja IT sistemov 
(MCITP), certifikati o poznavanju strežniških produktov 

(MCP) o poznavanju podatkovnih omrežij in skladišč (SAN) 
o poznavanju sistemske administracije (MCSA), spletnih 

tehnologij in sporočilnih sistemov (ST2), certifikati (MSCD, 

MCAD, MCPD. MCST), Microsoft operacijskih sistemov Vista, 
WIN7, W2K8, W2W12, W2K16, WIN10, relacijskih baz MS 

SQL server (2005-2016), NET tehnologij (ADO.NET, 
Windows Forms, ASP.NET, MVC, WCF, REST, FW3.0/4.5), 

MS razvojnih orodij–Visual Studio 2010-19 in objektnih 
tehnologij in programiranje v C#. Psihofizične sposobnosti: 

verbalna in pisna komunikacija, redoljubnost, 

samoiniciativnost, fleksibilnost in delo v skupini. K prijavi je 
potrebno priložiti potrdilo o nekaznovanosti.  

Prijava je mogoča do 4. 03. 2020 

Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti 

Poskusno delo 6 mesecev 

Objava PD na  Maribor 
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