
 
 

 
 

Zmoremo! Verjemite – prav vse je mogoče. 
V Bisnode imamo na voljo znanje, strokovnjake in vire, s katerimi je mogoče 

uresničiti tudi najzahtevnejše cilje in izpolniti največje izzive.  
Tudi tiste o sanjski službi. 

Ali o drugačni skupni prihodnosti! 
 

 

 
Podatki so nova nafta! 

Ali že razmišljajte o novih smereh delovanja? Kako se lotiti kompleksnih podatkov in kako jih s 
pomočjo poslovne analitike pretovoriti v enostavne, uporabne podatke? O BIG vs SMART? 

Vabimo vas, da skupaj z nami spremenite pogled na našo skupno prihodnost! 
BIG data vs SMART data. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=osmbOdm2K7M


Želimo si, da vsi skupaj zasledujemo enake cilje oz. vizijo sveta - v katerem ljudje s strastjo, 
pogumom in etično naravnanostjo sprejemajo boljše odločitve zase in za družbo, v kateri živijo 

– in da nas pri tem vodijo vrednote, kot so ZAUPANJE, SODELOVANJE, NENEHNA 
RADOVEDNOST IN OSREDOTOČENOST NA STRANKE. 

 

 

VABLJENI V BISNODE THINK-BOX! 
 
 

 
 
Medtem ko si boste postregli s sočnim jabolkom, bomo lahko skupaj preverili tudi, kako s 
pomočjo GVIN.com poiščete najboljše slovenske zaposlovalce in se na podlagi uporabnih 
vsebin (kot so finančni podatki, lastniška struktura, zgodovina in razvoj podjetja, članki iz 
poslovnega tiska o podjetju in njegovem vodstvu, …) samozavestno podate na razgovor za 
vašo sanjsko službo. 

 
 
 
 

---------------------------------------------------- 
 

SPREJMI IN REŠI BISNODE IZZIV ZA LEPO NAGRADO! 
 

Z uporabo poslovnega spleta GVIN.com poišči rešitev: 
1. Poišči TOP 5 gospodarskih družb po povprečnem številu zaposlenih (na podlagi delovnih 

ur); 
2. Primerjaj njihovo povprečno plačo in dodano vrednost na zaposlenega v letu 2015 (graf). 

 



Rešitvi (print screen) nam pošlji na e-naslov: HR.si@bisnode.com ali nam ju v  
BISNODE THINK-BOX na dogodku Delo mene išče pokaži v živo. 

VABLJENI! SE SPLAČA! 
 

 
In nagrada? 

Ključni besedi za pravilno rešitev, kaj je nagrada, sta: 
SOČA in RAFTING! 

 
---------------------------------------------------- 

 
SPOZNAJTE NAS! 

Pomagajte nam uresničiti našo vizijo sveta,  
v katerem ljudje s strastjo, pogumom in etično naravnanostjo sprejemajo boljše 

odločitve.  
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