
 
 

Staž Software Development – Slovensko  
 
Quest Software hľadá študentov, ktorí sú súčasťou slovenskej univerzity alebo vysokej školy, 
alebo čerstvých absolventov univerzity. Kandidáti by mali mať ukončené aspoň 2 roky svojho 
programu. Pôjde o 4-mesačnú platenú stáž s možnosťou predĺženia na 8 mesiacov na 
základe výkonu. Ideálnym scenárom by bolo zamestnanie na plný úväzok pre študenta po 
ukončení ich programu. 
 
Je to významná príležitosť pre študenta spolupracovať s tímom Quest Slovak R&D na 
produktoch správy Windows pomocou nových technológií a osvedčených postupov. 
Hľadáme inžinierov so silnou vášňou pre vývoj softvéru, ktorí sa chcú učiť od najlepších 
talentov v biznise. Študenti môže pracovať aj v lokálnych kanceláriách v Žiline, Námestove 
a Bratislave, ale spolupracovať aj so remote členmi tímu v iných oblastiach Slovenska. 
  

Požiadavky: 
 

• Minimálne 2 roky ukončené počítačovým alebo ekvivalentným programom 
• Skúsenosti s programovacím jazykom ako Java, C#, C++ 
• Skúsenosti s JavaScriptom a súvisiacimi technológiami sú vítané 
• Skúsenosti s vývojom webu vrátane HTML5 
• Znalosť cyklu vývoja softvéru 
• Preukázané verbálne a písomné komunikačné zručnosti aj v Anglickom jazyku  
• Predchádzajúce skúsenosti na podobnej stáži alebo kooperatívnom umiestnení sú     
výhodou 
 

Prečo my? 
• Život v Quest znamená spolupracovať s profesionálmi so zápalom pre technológie. 
• Keď vidíme niečo, čo môže byť vylepšené, začíname pracovať na nájdení riešenia na 

zlepšenie. 
• Naši ľudia preukazujú našu víťaznú kultúru cez pozitívne a zmysluplné vzťahy. 
• Investujeme do našich ľudí a ponúkame sériu programov, ktoré im umožňujú 

vykonávať kariéru, ktorá napĺňa ich potenciál. 
• Zdravie a pohoda našich zamestnancov je našou prioritou, tak isto dbáme na 

odmeňovanie ich tvrdej práce. 
 
Quest je zamestnávateľ, ktorý dbá na rovnosť príležitostí v zamestnaní a zakazuje 
diskrimináciu a obťažovanie akéhokoľvek druhu. Quest sa zaviazal k dodržiavaniu rovnosti 
príležitostí pre všetkých zamestnancov a za poskytnutie pracovného prostredia bez 
diskriminácie a obťažovania. Každé zamestnanecké rozhodnutie je robené na báze 
obchodných potrieb, pracovných požiadaviek a individuálnych kvalifikácií bez ohľadu na rasu, 
farbu pleti, vierovyznanie, národnostné alebo sociálne rozdiely, pohlavie a tehotenstvo, vek, 
fyzickú či mentálnu nevýhodu, HIV Status, sexuálnu orientáciu, pohlavnú identitu, rodinný 
stav, vojenskú históriu, zdravotný stav a rodinnú históriu alebo akýkoľvek iný stav ktorý je 



právne chránený v lokalitách v ktorých pôsobíme. Quest nebude tolerovať diskrimináciu 
a obťažovanie na základe akýchkoľvek vymenovaných kritérií. Quest vyzýva záujemcov 
o prácu akejkoľvek vekovej kategórie.   
 

https://www.quest.com 
 
V prípade ďalších otázok ma prosím kontaktujte. 

Nina Matejčeková  
0908542799 
nina.matejcekova@quest.com 
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