
Soustvarjajmo digitalno  
prihodnost Slovenije

Sledite nam tudi na  in .

Zaposlujemo po 
načelu raznolikosti  
in enakih možnosti.

Naše kadrovske štipendije so namenjene študentkam in študentom 3. 
letnikov prve bolonjske stopnje in 2. letnikov druge bolonjske stopnje 
spodaj navedenih fakultet ter 2. letniku Višje šole za telekomunikacije, 
Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije:
 ¬ Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, 
 ¬ Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, 
 ¬ Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani, 
 ¬ Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v 
Mariboru, 

 ¬ Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana (višja 
strokovna šola - telekomunikacije),

 ¬ Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

KAKO DO ŠTIPENDIJE?
Preprosto. Prijavi se najkasneje do 28. 10. 2021, in sicer 
preko spletne strani https://www.telekom.si/o-podjetju/
zaposlitev/stipendije  zaposlitev oziroma za:
1. Digitalni marketing - tukaj
2. IKT- tehnologije - tukaj
3. Dostopovna omrežja - tukaj
4. Produktno vodenje - tukaj
5. Podatkovno znanost - tukaj. 

1. DIGITALNI MARKETING 
Je tvoj svet digitalen? Znaš upravljati svoj profil na družbenih omrežjih? Vzpostaviti in upravljati spletno stran? Želiš več izkušenj v najbolj 
izkustvenem in hitro rastočem delu marketinga?

2. IKT-TEHNOLOGIJE 
Okolje kibernetske varnosti se neprestano razvija in napadalci ne počivajo. Želiš biti del ekipe, ki upravlja najsodobnejši operativni center kibernetske 
varnosti? Z veseljem te bomo vključili v aktivnosti za razvoj in vzdrževanje najnaprednejših orodji in te naučili vseh skrivnosti našega poklica. 

3. DOSTOPOVNA OMREŽJA 
Sodeluj pri načrtovanju in razvoju optičnih in mobilnih omrežij. S sistematičnim načrtovanjem, strokovnim pristopom in vrhunskim znanjem 
uporabnikom tudi na področju tehnologije zagotavljamo odlično uporabniško izkušnjo in ohranjamo primat najboljšega in najnaprednejšega omrežja 
na slovenskem trgu.

4. PRODUKTNO VODENJE 
Če ti teme, kot so načrtovanje prihodkov, ustvarjanje profitabilnosti in skrb za stroške niso tuje, bomo super sodelovali. Svoj potencial lahko razvijaš 
tudi s  kreiranjem storitev in rešitev na področju pametnih mest, občin in skupnosti.

5. PODATKOVNA ZNANOST 
Če ti ob kraticah ML, AI ali »Big data« zaigra srce, si pravi za našo ekipo, ki upravlja eno izmed največjih uporabniških baz podatkov v Sloveniji. 
Pri nas lahko postaneš del ekipe, ki skrbi za razvoj in vzdrževanje novih modelov avtomatizirane komunikacije z uporabniki tudi s pomočjo 
najsodobnejših orodij.

 ¬ ker poleg sodelovanja v vrhunski in #povezani ekipi 
pridobiš kadrovsko štipendijo za brezskrben študij,
 ¬ ker štipendijsko prakso opraviš po višji urni postavki,
 ¬ ker smo odlični mentorji pri praktičnem usposabljanju 
ter pripravi seminarskih, projektnih, diplomskih in 
magistrskih nalog, 
 ¬ ker ti omogočimo strokovni razvoj in pridobivanje novih 
znanj na področju, ki te zanima, 

 ¬ ker lahko že med študijem sodeluješ z vrhunskimi 
strokovnjaki,
 ¬ ker se veselimo skupaj s tabo in te ob uspešnem 
zaključku študijskega leta nagradimo,
 ¬ ker te po zaključenem študiju z veseljem tudi 
zaposlimo.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

#ŠTIPENDIJE: ŽELIŠ SOUSTVARJATI 
DIGITALNO PRIHODNOST SLOVENIJE? 

TELEKOM SLOVENIJE ZA ŠTUDIJSKO 
LETO 2021/2022 RAZPISUJE
5 KADROVSKIH ŠTIPENDIJ, IN SICER:

PRIJAVITE SE

TUKAJ
DO VKLJUČNO
28. 10. 2021

ZAKAJ JE KUL BITI NAŠ ŠTIPENDIST?

Prijavi priloži:
 ¬ življenjepis, da te spoznamo. V njem napiši, zakaj študiraš, kar študiraš, 
kaj te pri študiju najbolj navdušuje, katero področje te najbolj zanima, pa 
tudi, kje se vidiš v prihodnje;

 ¬ potrdilo o opravljenih izpitih oziroma zadnje študijsko spričevalo;
 ¬ potrdilo o vpisu v študijsko leto 2021/2022.

Kandidate, ki nas boste s svojimi predstavitvami najbolj prepričali, bomo 
povabili na pogovor.

Če želiš skupaj z nami soustvarjati tehnološke trende in 
razvijati najsodobnejše komunikacijske rešitve, izkoristi 
priložnost in postani naša štipendistka oz. štipendist. 

In ne spreglej: pri nas lahko delaš tudi od doma, ob delu 
pa se tudi zabavamo.

https://zaposlitev.telekom.si/job/digitalni-marketing-%C5%A1tipendija/726022101/?locale=sl_SI
https://zaposlitev.telekom.si/job/IKT-tehnologije-%C5%A1tipendija/725305901/?locale=sl_SI
https://zaposlitev.telekom.si/job/Dostopovna-omre%C5%BEja-%C5%A1tipendije/726013101/?locale=sl_SI
https://zaposlitev.telekom.si/job/Produktno-vodenje-%C5%A1tipendija/725670601/?locale=sl_SI
https://zaposlitev.telekom.si/job/Podatkovna-znanost-%C5%A1tipendija/726009701/?locale=sl_SI
https://www.telekom.si/o-podjetju/zaposlitev/stipendije

