
Ime podjetja: Endava 

Logotip: 

 

Spletna stran: https://www.endava.com/ 

Kdo smo mi, o podjetju, poslovno področje: 

Endava že več kot 21 let spreminja odnos med ljudmi in tehnologijo ter pomaga nekaterim vodilnim 

svetovnim podjetjem iz področja financ, telekomunikacij, medijev, tehnologije, potrošniških produktov, 

maloprodaje, mobilnosti in zdravstva postati bolj privlačna, odzivna in učinkovita. Z uporabo tehnologij 

naslednje generacije naše agilne, multidisciplinarne ekipe strankam po vsem svetu pomagajo pri 

pospešenem izkoriščanju prednosti novih poslovnih modelov in tržnih priložnosti. 

Vizija in poslanstvo podjetja: 

Obstajamo zato, da ustvarjamo okolje in kulturo, ki spodbujata uspeh, tako da omogočamo našim 

zaposlenim, da postanejo najboljši, kar so lahko. Prav tako skrbimo za naše stranke in z njimi gradimo 

dolgoročne poslovne odnose. 

Endava, kot eden največjih IT zaposlovalcev v regiji, raste tudi v Sloveniji. Sledimo jasno zastavljeni 

strategiji povečevanja navzočnosti v državah JV Evrope in posledično Sloveniji. Tukaj naši projekti dobivajo 

nove razsežnosti, z njimi pa se odpirajo priložnosti za vse ambiciozne IT strokovnjake, ki si želijo izstopajoče 

kariere v raznolikem, mednarodnem okolju. 

https://www.endava.com/


Kaj nudimo: 

Trdno verjamemo, da so naši zaposleni najboljši ambasadorji. Zato jim omogočamo: 

• možnost kariernega razvoja z delom na projektih, s katerimi postavljamo trende v industriji;  

• sodelovanje v agilnih, multidisciplinarnih ekipah izjemnih strokovnjakov, ki vsebujejo širok razpon 

znanja in različne stopnje izkušenosti;  

• delo v stabilnem mednarodnem okolju polnem izzivov;  

• kariero, ki si jo oblikujete po lastnih željah in smernicah;  

• možnost strokovnih izobraževanj in certificiranj, brezplačne jezikovne tečaje, obisk konferenc in 

dogodkov itd.;  

• “career coach-a” od prvega dne zaposlitve;  

• polno podporo privatnemu življenju: fleksibilen delovni čas, delo na daljavo, zdravstveno 

zavarovanje; športne in kulturne dejavnosti;  

• možnost konstantnega napredovanja v skladu s kariernimi aspiracijami in željo po rasti;  

• brezplačen dostop do aplikacij, delavnic, videoposnetkov, podkastov in drugih vsebin za dobro 

počutje;  

• zabavne aktivnosti, piknike, “team-buildinge”, športna druženja ipd.  

Kaj pričakujemo:  

Predpogoj, da v Endavi udejanjamo naše vrednote, so ljudje, ki so združljivi z našo kulturo. Verjamemo, 

da ljudje lažje razvijejo tehnične sposobnosti kot spremenijo osebnostne lastnosti. Zato najprej iščemo 

osebnostne lastnosti, čeprav se zavedamo, kako pomembno je tehnično znanje. 

 


