
SODELAVEC ZA RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 
 

Ti je blizu sodelovanje v timih in delo na projektih? V kolikor si še samoiniciativen/-na in se z veseljem 
učiš ter iščeš nove informacije, te vabimo v našo ekipo kot sodelavca/-ko za razvoj poslovne 
infrastrukture na področju trgovanja z energenti.  
 

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:  

• izvajanje vseh aktivnosti na že vzpostavljenih operativnih procesih oddelka za razvoj poslovne 
infrastrukture (npr. pomoč pri pridobivanju ustreznih licenc in dovoljenj za trgovanje, 
zbiranje podatkov o delovanju na posameznem trgu ter priprav poročil, poznavanje 
zakonodajnih zahtev za delovanje na posameznem trgu). 

• Vzdrževanje ter vzpostavljanje redne komunikacije in skrb za ohranjanje dobrih poslovnih 
odnosov z institucionalnimi oz. infrastrukturnimi partnerji (pogodbe z borzami, brokerji, 
sistemskimi operaterji, upravljalci trga in ponudniki storitev). 

• Sodelovanje in pomoč na projektih s področja razvoja poslovanja vstopa GEN-I na nove 
trge/produkte in ob tem sodelovanje pri vzpostavljanju trgovalne infrastrukture (interne in 
eksterne). 

• Analiziranje in planiranje možnih potreb po vpeljavi ustreznejših operativnih delovnih 
procesov ob vzpostavljanju novih trgov in novih produktov v prakso trgovanja. 

 
Naša pričakovanja:  

• zaključena vsaj VI. stopnja izobrazbe ekonomske, tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne 
smeri,  

• energičnost in močna želja po pridobivanju novega znanja ter nagnjenost k temu, da se stvari 
spravijo v akcijo  

• obvladovanje orodij MS Office, napredno znanje Excel-a, 

• visoka stopnja kvalitete pisnega izražanja v angleškem jeziku, znanje drugih jezikov je prednost, 

• zanimanje za trgovanje z energenti ter delovanje energetskih trgov, 

• dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti ter odlično upravljanje s časom in 
postavljanjem prioritet, 

• visoka stopnja natančnosti in odgovornosti za pravočasno zaključevanje delovnih obveznosti, 

• prednost so izkušnje s projektnim delom – če si v zadnjih dveh letih sodeloval ali vodil kakšen 
projekt, k prijavi priloži kratko predstavitev o tem, kakšna je bila tvoja vloga, kako si organiziral 
čas in sam projekt, kako je tekla komunikacija z vsemi deležniki, kako si do njih pristopal ter 
kako si se soočal z raznimi izzivi (kot so neodzivnost deležnikov, zamujanje z roki, nepoznavanje 
tematike in podobno).  

 
 
 
 



 
 
Nudimo ti: 

• 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. 
 
Prijavi se z življenjepisom in motivacijskim pismom v slovenskem in angleškem jeziku prek spletnega 
obrazca do vključno 5.4.2021 

 

https://gen-i.si/o-gen-i/zaposlovanje/razpisi/obrazec-za-prijavo?geckoJobId=a0K1i00002X7odyEAB&geckoBusinessUnit=0011i00000LgjopAAB
https://gen-i.si/o-gen-i/zaposlovanje/razpisi/obrazec-za-prijavo?geckoJobId=a0K1i00002X7odyEAB&geckoBusinessUnit=0011i00000LgjopAAB

