
 

 

 
 
 

Analitik v oddelku za kontroling portfeljev (m/ž) 
 

Ti je blizu delo s podatki, uživaš v pripravi analiz in vizualizaciji poročil, preko katerih lahko vidiš širšo 
sliko? Te zanima kontroling portfelja s poudarkom na vrednotenju izvedenih finančnih 
instrumentov? Če iščeš priložnost, da se preizkusiš v delu z bazami podatkov, z zbiranjem le teh, 
pripravo analiz ter vizulizacijo in tako s svojimi rezultati aktivno pripomoreš k boljši preglednosti 
rezultatov poslovanja, se prijavi na delovno mesto Analitika v oddelku za kontroling portfeljev (m/ž). 
 
Energetika je na pragu velikih sprememb: razpršeni obnovljivi energetski viri, elektromobilnost, nove 
tehnologije, digitalizacija, trajnostne rešitve, čista in decentralizirana energija za vsakogar. Z odločnimi 
in samozavestnimi koraki v skupini GEN-I stopamo na pot zelene transformacije in spodbujamo 
posameznika, da pripomore k boljši, bolj zeleni prihodnosti. Z ekipo strokovnjakov raznovrstnih 
področij razvijamo rešitve, ki bodo omogočile čisto energijo in razogljičenje posameznika in podjetij. 
Že vse od svoje ustanovitve se uvrščamo med najbolj inovativne in hitro rastoče akterje, ne le na 
slovenskem ampak tudi na evropskem energetskem trgu. Z enakim zagonom in še večjo motivacijo 
želimo spremeniti svet na bolje.  
Ker velike spremembe zahtevajo najboljše, iščemo okrepitve z najboljšimi. 
 
Tvoji izzivi:  

• razvoj, implementacija in nadgradnje modelov za spremljanje poslovnega rezultata ter analiz 
sprememb poslovnega rezultata, 

• izdelava vizualizacij podatkov o poslovnem rezultatu z BI orodji, 
• izdelava poročil o poslovnem rezultatu, analiza sprememb poslovnega rezultata ter analiza 

morebitnih odmikov, 
• razvoj, vzdrževanje in optimizacija poročil oddelka, 
• sodelovanje pri projektih s področja delovanja oddelka. 

Naša pričakovanja: 

• vsaj VI. raven izobrazbe naravoslovne, ekonomske ali tehnične smeri, ki te opremlja z znanji 
za obdelavo podatkov, 

• poznavanje programskih jezikov SQL, Python, VBA je vaša prednost, 
• poznavanje orodja Power BI je vaša prednost, 
• poznavanja osnov trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti je vaša prednost, 
• napredno znanje orodja Excel, 
• izkušnje pri delu s podatki oz. podatkovnimi bazami so vaša prednost, 
• visoko razvite logično-analitične sposobnosti, 
• visoka stopnja natančnosti in odgovornosti za zaključevanje delovnih obveznosti, 
• aktivno znanje angleškega jezika. 

 
Nudimo ti: 

• ne glede na predhodne izkušnje bomo s procesom "onboarding-a" poskrbeli za poglobljeno 
izobraževanje o energetskih trgih, 

• soustvarjanje zelene energetske transformacije s prodornim, mladim in zavzetim kolektivom, 



• strokovni in osebni razvoj, podprt z izobraževanji in mentorskimi programi, 

• delo v inovativnem energetskem podjetju in dinamičnem mednarodnem okolju, 

• možnost testiranja novih zelenih tehnologij, 

• neomejene količine kave in sadja na delovnem mestu in  

• članstvo v aktivnem športnem društvu s 13 različnimi sekcijami, ki ponuja druženje z več kot 
270 aktivnimi člani. 

 
Delo se opravlja na organizacijski enoti družbe GEN-I, d.o.o. v Ljubljani. 
 
Ob prijavi oddaj svoj življenjepis in motivacijsko pismo v slovenščini in angleščini do vključno 7. 4. 
2021 prek spletnega obrazca. 
 
 

 

https://gen-i.si/o-gen-i/zaposlovanje/razpisi/obrazec-za-prijavo?geckoJobId=a0K1i00002Z30YKEAZ&geckoBusinessUnit=0011i00000LgjopAAB

