
 
 

Analitik trga električne energije (m/ž) 
 
Te zanimajo dejavniki, ki vplivajo na gibanje cen na trgu energentov v Evropi in 
te navdušuje priprava analiz in informacij za podporo odločanju na podlagi 
enormnega števila podatkov? Te zanimajo trenutno aktualne raziskave kako 
epidemija vpliva na porabo električne energije po Evropi? Če razvoj 
matematično-numeričnih modelov prebudi tvojo radovednost in iščeš 
priložnost, da se preizkusiš v analizah in napovedih gibanja cen na borzah 
električne energije, se prijavi na delovno mesto Analitik trga električne energije 
(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 napovedovanje gibanja 
cen električne energije, 

• spremljanje podatkov iz trga električne energije, ki vplivajo na proizvodnjo 
in porabo električne energije, 

• obdelava večjih količin podatkov ter povezovanje dogodkov na trgu z 
gibanjem cen električne energije, 

• priprava analiz o dogajanju na trgu energentov v Evropi in interpretacija 
rezultatov trgovcem ter poslovodstvu na področju trgovanja, 



• razvoj in vzdrževanje orodij za podporo odločanju na področju trgovanja z 
energenti, 

• tesno sodelovanje na dnevni ravni s službo trgovanja pri pripravi 
trgovalnih strategij 

 

Naša pričakovanja:  

• vsaj VI. raven izobrazbe naravoslovne, ekonomske ali tehnične smeri, 

• visoko razvite logično-analitične sposobnosti, 

• znanje statistike in matematično-numeričnega modeliranja, 

• sposobnost jasne interpretacije ter učinkovite predstavitve rezultatov 

analiz in napovedi, 

• zaželeno osnovno poznavanje programskega jezika Python, 

• 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.  

 

Rok prijave do vključno 18.04.2021 

 

Ob prijavi oddaj svoj življenjepis in motivacijsko pismo v slovenščini in 

angleščini prek spletnega obrazca.   

 

https://gen-i.si/o-gen-i/zaposlovanje/razpisi/obrazec-za-prijavo?geckoJobId=a0K1i00002Z3GUPEA3&geckoBusinessUnit=0011i00000LgjopAAB

