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Инфостуд је група интернет бизниса.

Оријентисани смо на пословне и технолошке иновације и 
мењамо тржиште на боље. Водимо бизнисе који су лидери у 
својим областима рада или су на путу да то постану. Желимо 
да будемо најбољи у свом послу и да наши бизниси буду 
примери доброг пословања, здравог и дугорочно стабилног 

развоја.

Од самог настанка радили смо на изградњи и развоју 
интернет тржишта Србије и до тада уобичајне праксе 
информисања, запошљавања и трговине, пренели смо на 
интернет и модернизовали. И ту нисмо стали. Намера нам 
је да и даље предводимо и подстичемо развој домаћег 
тржишта, коришћењем модерне технологије, кроз пословне 

иновације и подршку развоју ICT предузетништва.

Такође, увек се трудимо да подржимо младе људе у стицању 
знања и пословног искуства, те  ове године додељујемо 
стипендије студентима завршне године који желе да се 

развијају у области програмирања. 



Износ стипендије је 11,000.00 динара месечно, 
током 12 месеци.

Уколико будеш најбољи међу једнакима имаћеш:

• прилику да учиш и стичеш практично искуство    
 из области ИТ-а и развоја сајта и функционалности у   
 динамичном и модерном окружењу
• прилику да радиш у тиму професионалаца који ће   
 ценити твоју радозналост и бити спремни да    
 одговоре на 1000 твојих зашто
• могућност да оствариш прве пословне контакте и   
 усавршиш своје вештине комуникације и тимског   
 рада
• могућност да се након завршетка студија запослиш у   
 једном од наших бизниса 
 
Све што ти је потребно јесте да:

• имаш потврду да си уписао завршну годину студија   
 на ВТШ-у
• што боље урадиш задатак који смо припремили (није   
 тежак, занимљив је ☺) 
• прођеш селекцију нашег ХР тима
• не примаш стипендију ниједне друге компаније 

Ако си заинетересован/на пошаљи нам своју биографију и 
скенирану потврду на: martina.tot@infostud.com   до  02.11.2018.

Време и место решавања задатка биће јављено накнадно. 

За сва питања контактирајте нас путем мејла: 
martina.tot@infostud.com   

 
Видимо се и срећно! ☺


