
DrzNILi smo si
POVEZATI SVET
kot prvi ponudnik interneta v Sloveniji
in tudi danes ostajamo drzni.

ŽIVJO - IME NAM JE NIL.
Stari smo 33 let in smo že od rojstva znanilec ter nosilec novih trendov na
področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij – od tega, da smo prvi
v Sloveniji registrirali IT podjetje, do tega, da imamo največji SOC v regiji za
boj proti kibernetskem kriminalu.

Ves čas gledamo v prihodnost ter razvijamo rešitve, ki podpirajo podjetnost
in ustvarjalnost ter stremijo k boljšemu življenju. Delujemo mednarodno,
smo vodilni ponudnik podatkovnih centrov, omrežnih rešitev, računalništva
v oblaku in informacijske varnosti za srednja in velika podjetja v zasebnem
in javnem sektorju. Svojim strankam povečujemo vrednost poslovanja prek
svetovalnih storitev, storitev upravljanja, sistemske integracije in
izobraževanj. Zaupajo nam vodilna svetovna podjetja na področju
informacijskih tehnologij – Cisco Systems, Microsoft, VMware, Palo Alto
Networks, Pure Storage, Veeam in drugi.

BREZ MEJA
Z našimi rešitvami smo prisotni po vsem svetu. Sedež podjetja je v Sloveniji,
skupaj pa NIL zaposluje več kot 160 ljudi. Ponosni smo na naš hibriden
model dela, ki nam omogoča, da stranke v tujini podpiramo v copatih od
doma, se osredotočamo na študij in obenem nabiramo praktične izkušnje s
TOP strokovnjaki, ki so z veseljem mentorji mlajšim kolegom in kolegicam.

KO BOM VELIK, BOM...
IT arhitekt, ki povezuje različne sisteme, da svet normalno deluje,

Programer, ki razume networking sisteme in jih zna med seboj povezati,

Svetovalni inženir, ki tesno sodeluje z različnimi uspešnimi večjimi podjetji
doma in v tujini ter zanje upravlja poslovno infrastrukturo,

Predavatelj – inštruktor, ki predava po celem svetu ter prenaša praktično
in teoretično znanje,

Analitik kibernetske varnosti, ki natančno spremlja varnostne sisteme in
zaznava potencialne kibernetske napade,

Vodja večjih mednarodnih projektov, ki usklajuje različna pričakovanja in
skrbi za izvedbo.

KAJ BOŠ PA TI?
Vsak zaposleni/a na NIL-u je unikat in temu primerno je tudi njegovo ali
njeno delo. Ko človek prestopi prag NIL-a (to je že prvi znak, da je nekaj
posebnega!), začnemo skupaj odkrivati talente, ki jih nosi v sebi, jih razvijati
in obenem iskati primerno delovno mesto.

Ker smo v panogi IT, nam je vsem skupna strast do novih tehnologij, ki se
razvijajo hitreje kot kadarkoli v zgodovini in temu razvoju sledimo vsi
zaposleni.

Mladi, ki se nam pridružijo so vedoželjni, bistri, ustvarjalni, inovativni,
odgovorni in imajo veselje s tehniko.

PREDVSEM PA SI DRZNEJO (BITI DRUGAČNI).

In ti, si upaš?
Piši nam na talents@nil.com!

ALI VEŠ?
Da je bil NIL prvo
slovensko zasebno
podjetje?

In prvi slovenski
komercialni
ponudnik interneta?

+386 1 4746 500
talents@nil.com
www.nil.com/sl/ljudje/studenti

NIL d. o. o.
Baragova ulica 5
1000 ljubljana, Slovenija

VEČ INFORMACIJ O ŠTUDENTSKEM DELU, DOGODKIH,
PREDSTAVITVAH, PROJEKTIH IN IZZIVIH ZA ŠTUDENTE DOBIŠ NA:



SI DRZNEŠ?
Iskanje in razvijanje talentov sta za NIL bistvenega pomena in ključni orodji za uspeh podjetja. Še
zlasti si prizadevamo, da bi bilo podjetje privlačno za vas, mlade. Ker delujemo v zahtevnem in
konkurenčnem okolju, vam pri nas izzivov vsekakor ne bo zmanjkalo.

KER NA MLADIH SVET STOJI, TI NUDIMO:
● zanimive NIL-ove programerske izzive

● brezplačne tečaje za pridobitev certifikacije CCNA

● predavanja in delavnice naših strokovnjakov – WISIT

● povezovalne dogodke, na katerih se imamo odlično

● številne druge oblike sodelovanja s fakultetami

V stik z nami si boš
drzNIL stopiti ker:

Delujemo mednarodno skupaj z več kot 800
inženirji z Danske, Švedske, Norveške, Nemčije in
Nizozemske ter sooblikujemo mrežo naprednega
znanja

Imamo prihodnost vedno pred očmi – zato
prisegamo na trajnostne prakse

Smo si drzNILi orati ledino na področju, ki je danes
v svetovnem merilu največji izziv: kibernetska
(ne)varnost. Zato je pridobivanje izkušenj vse od
enostavnejših nalog v NIL-ovem MONITORJU pa
do pridobivanja izkušenj na zahtevnejših tehničnih
izzivih zate neomejeno - še vedno lahko zaključiš
študij, obenem pa si zagotoviš svojo prihodnost v
vodilnemu IT podjetju v regiji.

DRZNI si tudi ti povezovati svet.
Spoznaj nas.

10 RAZLOGOV ZAKAJ JE NIL
SUPER IZBIRA ZATE:
1. študentsko delo prilagojeno tvojemu študiju in možnost kasnejše zaposlitve

2. strokovna izobraževanja

3. možnost praktičnega usposabljanja

4. dinamično in zanimivo delo

5. mlad delovni tim in sodelovanje z ekipo izkušenih strokovnjakov s področij
avtomatizacije, networkinga, varnosti in software-a

6. razgibano mednarodno okolje

7. delo z najsodobnejšimi tehnologijami in opremo

8. delo v tehnološko visoko razviti organizaciji

9. nagrajevanje učinkovitosti, spodbujanje inovativnosti in predanosti delu

10. delujemo odgovorno in gledamo v prihodnost – smo družbeno odgovorno podjetje


