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Osnovna dejavnost podjetij skupine Iskratel je razvoj celovitih rešitev za komunikacijske potrebe
informacijske družbe prihodnosti na področjih fiksne in mobilne telefonije, konvergenčnih omrežij,
omrežij naslednje generacije ter upravljanja omrežij. Poslovna filozofija podjetja poleg sodelovanja s
partnerji vključuje še podporne storitve - načrtovanje omrežij, izobraževanje in poprodajno podporo.
Iskratel dobavlja ponudnikom telekomunikacijskih storitev po vsem svetu svoje produkte, rešitve in
aplikacije za učinkovite, prožne in dobičkonosne komunikacije prihodnosti.
Skupina podjetij Iskratel ima preko 1000 zaposlenih, od katerih je 270 zaposlenih v enajstih povezanih
družbah, v dvanajstih predstavništvih in več kot dvajsetih servisnih centrih. (Ruska federacija,
Ukrajina, Makedonija, Kazahstan, Uzbekistan, Moldavija, BiH). Rezultat globalne prisotnosti so kupci
in partnerska podjetja iz več kot tridesetih držav, saj izvozni delež podjetja obseka več kot 85%.
Naša vizija je postati eden vodilnih ponudnikov omrežnih rešitev na področju multimedijskega dostopa
in nadzora v konvergenčnem telekomunikacijskem okolju.
Poslanstvo podjetja:






Sooblikovati svetovne tehnološke standarde ter razvojne smernice na področju
telekomunikacij.
Snovati celovite komunikacijske rešitve za potrebe sodobne informacijske družbe.
Razvijati telekomunikacijske rešitve za ruralna in primestna območja.
Dolgoročne odnose z našimi poslovnimi partnerji graditi na zaupanju.
Zagotavljati stabilno rast podjetja ter večati premoženje lastnikov in zadovoljstvo zaposlenih.

Iskratel razvija integrirane telekomunikacijske rešitve za informacijsko družbo. S skoraj 65-letnimi
izkušnjami na področju telekomunikacij sodi v sam vrh svetovnih visokotehnoloških podjetij.
Z izkušnjami in strokovnim znanjem, ustvarjalnostjo in inovativnostjo Iskratel rešuje izzive podpiranja
obstoječih omrežij in gradnje konvergenčne arhitekture, ki se prilagaja zahtevam regionalnih
posebnosti in željam naročnikov. Iskratelov portfelj obsega dostopovne rešitve na področju dostopa
naslednje generacije, multimedijske komunikacijske rešitve za ponudnike storitev, rešitve za
korporativna omrežja in CPE opremo, kot so npr. modemi.
Ključne stranke:
Nacionalni operaterji in alternativni operaterji (ponudniki storitev)
Korporativna omrežja
Delo poteka v dinamičnem okolju na orodjih, ki predstavljajo vrh tehnologije v svetovnem merilu, poleg
tega pa nudimo spremljanje vrhunskih tehnologij, samoiniciativnost v okviru strategije podjetja,
možnost poklicnega in osebnega razvoja, delo v tujini ter prijazne razmere za delo.
Kaj pričakujemo:
Iščemo kandidate z univerzitetno izobrazbo elektro ali računalniške usmeritve, s telekomunikacijskimi
znanji, z veseljem do dela na področju razvoja programske opreme, visoko mero samoiniciativnosti,
komunikativnosti in entuziazma, ki bodo z nami delili vizijo in vrednote podjetja.
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Projekt je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 20072013 in sicer 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost
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Znanja in izkušnje, ki jih v podjetju potrebujemo in cenimo:







informacijske tehnologije (podatkovne baze, računalništvo v oblaku, varnost
telekomunikacijah)
sistemsko – računalniška znanja (virtualizacija, real time operacijski sistemi, komutacija)
novi programski jeziki (Python, Java, C++, C)
optične in radijske tehnologije z aplikacijami v telekomunikacijah
uporaba najnovejših vezij za inovativne svetovne produkte
znanje angleškega jezika.

v

Vse, ki razpolagajo z navedenimi znanji in izkušnjami, vabimo k vpisu v bazo potencialno
zainteresiranih kandidatov za zaposlitev, preko naslednje povezave:
https://performancemanager5.successfactors.eu/career?company=Iskratel&site=RDJhYSs5aTVVd0E
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Prijave na aktualna prosta delovna mesta so možne preko naslednje povezave:
https://performancemanager5.successfactors.eu/career?company=Iskratel&site=YytFeGkwNU53ckU9
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