
 

Višji sodelavec za regulativo in skladnost poslovanja (m/ž)  
 
Te zanima področje energetike in te pritegnejo nove tehnologije, trajnostni razvoj ter 
energetski trgi? Hkrati gojiš še zanimanje za pripadajočo nacionalno in evropsko 
zakonodajo? V kolikor vidiš izziv v redni komunikaciji z regionalnimi predstavniki in te 
veseli pridobivanje informacij o spremembah na področju regulative, imamo zate odlično 
priložnost v naši ekipi regulative in skladnosti poslovanja. 
 
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: 

• vsebinsko spremljanje nacionalne in evropske regulative s področja poslovanja Skupine GEN-I 
ter aktivno vključevanje v postopke sprejemanja regulative, ki je strateškega pomena za 
skupino GEN-I, 

• skrb in odgovornost za izdelavo in ažuriranje analiz regulative in ustroja delovanja 
posameznega nacionalnega trga, 

• koordinacija in vsebinsko usmerjanje drugih služb in oddelkov skupine GEN-I pri 
implementaciji sprejete regulative v notranje procese in poslovne odnose z zunanjimi deležniki 
ter pri vpeljavi zahtevnejših vsebinskih produktov ter delovnih procesov v poslovno prakso, 

• samostojno vzdrževanje redne komunikacije s pristojnimi državnimi in evropskimi 
institucijami, regulatornimi organi in drugimi akterji na trgu z javnimi pooblastili, povezanimi s 
poslovno dejavnostjo skupine GEN-I, 

• samostojno vzdrževanje redne komunikacije z regionalnimi predstavniki ter pridobivanje 
informacij o spremembah regulative s področja poslovanja skupine GEN-I, 

• sodelovanje pri izvajanju strateških projektov in regulatorna podpora razvoju novih produktov 
in storitev na ravni Skupine GEN-I. 

 
 
 



Naša pričakovanja: 
• imaš zaključeno vsaj VI. stopnjo izobrazbe ekonomske, tehnične, naravoslovne, pravne ali 

druge družboslovne smeri; študij v tujini ter multidisciplinarnost je tvoja prednost, 
• vsaj 3 leta relevantnih delovnih izkušenj na področju regulatorno-zakonodajnih vidikov 

delovanja veleprodajnih in maloprodajnih trgov z energenti in/ali trajnostnega razvoja, 
• odlikujejo te natančnost, zanesljivost, organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, 

pripravljenost na pridobivanje dodatnih znanj ter visoka mera odzivnosti in prilagodljivosti na 
hitro spreminjajoče se tržno pogojeno delovno okolje, 

• si spreten/-na pri pripravi pisnih besedil in predstavitvenih izdelkov, 
• odlična pisna in ustna komunikacija v angleškem jeziku; zaželeno je znanje še enega tujega 

jezika (nemškega, italijanskega, jezika s področja jugovzhodne Evrope); 
• obvladovanje projektnega vodenja, 
• obvladaš orodja MS Office. 

 
Ponujamo ti: 

• sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas, 
• 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, 
• članstvo v aktivnem športnem društvu s 13 različnimi sekcijami, ki ponuja druženje z več kot 

270 aktivnimi člani. 
 
Lokacija dela: Ljubljana  
 
Rok prijave do vključno: 15. 05. 2021 
 
Za prijavo pošlji svojo predstavitev z življenjepisom in motivacijskim pismom v slovenskem in 
angleškem jeziku prek spletnega obrazca. 

 
 
 


