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Razpis štipendij za področji 
računalništva in elektrotehnike
za šolsko leto 2017/18

Skupina Gorenje spada med vodilne evropske ponudnike 
aparatov za dom. S tehnološko dovršenimi, vrhunsko 
oblikovanimi in energetsko učinkovitimi gospodinjskimi aparati 
izboljšujemo kakovost bivanja uporabnikov naših izdelkov v 
devetdesetih državah po svetu. Temeljne vrednote Skupine 
Gorenje, ki nas vodijo pri vsakodnevnem delovanju, so 
odgovornost, inovativnost in podjetnost.

 GORENJE, d. d.

 V matični družbi, Gorenje, d. d., bomo 
zaposlili nove sodelavce, ki želijo z nami 
ustvarjati prihodnost v panogi aparatov 
za dom ter se šolajo na srednjih šolah in 
fakultetah v programih elektrotehnike ter 
računalništva in informacijskih tehnologij. 

 Za poslovno področje Razvoja elektronike 
želimo štipendirati študente elektrotehnike, 
ki pridobivajo znanje in praktične izkušnje pri 
načrtovanju kompleksnih elektronskih vezij ter 
elektromagnetizma ter študente s poglobljenim 
znanjem regulacij. Štipendirali bomo tudi 
študente računalništva in informatike s 
poglobljenim poznavanjem in veseljem do 
razvoja programske opreme za kompleksne 
mikrokrmilniške vgrajene sisteme.

 Za poslovno področje Informatika in 
telekomunikacije bomo štipendirali študente, 
ki bi želeli po zaključku šolanja opravljati delo 
na področju sistemskih in aplikativnih znanj 
SAP, elektronske komunikacije, integracije, 
elektronske izmenjava podatkov, razvoja z 
orodji v Microsoft okolju, razvoja mobilnih 
aplikacij, razvoja digitalnih storitev in spletnih 
tehnik, ravnanja s podatki (Data scientist), 
informacijske varnosti, računalniškega 
načrtovanja in avtomatizirane proizvodnje, 
arhitekture in upravljanja komunikacijske 
infrastrukture, podatkovnega omrežja, 
sistemske administracije kompleksnih IT okolij 
in privatnih oblakov ter testiranja aplikacij.

 

 študijska smer
 
 Študijski program 1., 2. in 3. bolonjske 

stopnje – elektrotehnika
· dipl. inž. elektrotehnike (UN)
· mag. inž. elektrotehnike
· dr. znanosti s področja elektrotehnike

 Študijski program 1., 2. in 3. bolonjske 
stopnje – računalništvo in informacijske 
tehnologije ter informatika in tehnologije 
komuniciranja.

· dipl. inž. rač. in inf. tehnol. (UN)
· dipl. inž. inf. in tehnol. kom. (UN)
· mag. inž. rač. in inf. tehnol.
· mag. inž. inf. in tehnol. kom.
· dr. znanosti s področja računalništva in 

informatike

 Srednješolski program
· elektrotehnik
· računalniški tehnik

 Vaše prijave sprejemamo na el. naslov: 
 hr@gorenje.com, najkasneje do 15.10. 2017.


