
 

 

Specialist za digitalni marketing (m/ž)  

Te zanima agilno iskanje neizkoriščenih kanalov ob podpori analitike in s tem 
soustvarjanje dolgoročne rasti naročnikov in kupcev? Si domač v Google, 
Facebook in ostalem digitalnem oglaševanju ter ti je blizu interpretacija 
podatkov, s katerimi načrtuješ in izvajaš učinkovite marketinške kampanje? Če 
želiš soustvarjati ekipo, ki bo iskala priložnosti za rast (growth hacking) in so ti 
domači CTR, CPC in ostali KPI, te vabimo v našo ekipo marketinga. 

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:  

• priprava in izvedba oglaševalskih kampanj na Facebook-u, 
• priprava, spremljanje in analiza AdWords oglasov, 
• izvedba analiz marketinških kampanj in predstavitve ugotovitev na podlagi 

različnih virov podatkov, 
• optimiziranje oglaševalskih kampanj za doseganje KPI-jev, 
• A-B testiranje na različnih digitalnih kanalih (Facebook, Google Ads, 

mailing ...), 
• snovanje in vodenje kampanj za generiranje novih prodajnih priložnosti - 

lead generation, 



• sodelovanje pri postavljanju digitalnih strategij, 
• vse ostale aktivnosti povezane s spletnim marketingom. 

Naša pričakovanja:  

• zaključeno vsaj VI. stopnja izobrazbe, 
• izkušnje z uporabo orodij Google Analytics, AdWords in Facebook for 

Business (redno spremljanje kazalnikov, poročila), 
• izkušnje z optimizacijo strani za iskalnike (SEO in SEM), 
• razumevanje vrednosti podatkov in analitičnih orodij pri snovanju novih 

vsebin, 
• izkušnje z orodji za email marketing (npr. Mailchimp) in pripravo sporočil 

v html, 
• komunikativnost in željo po timskem delu, 
• razvite sposobnosti organizacije in samostojnega planiranja dela ter 

natančnost, 
• proaktivnost in radovednost, ki te vodi v nenehno iskanje tehničnih in 

procesnih izboljšav, 
• aktivno znanje angleškega jezika, 
• obvladovanje MS Office orodij. 

 
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. 
 
Lokacija dela: Organizacijska enota družbe GEN-I, d.o.o., v Ljubljani 
 
Rok prijave do vključno: 04.05.2021 
 
Ob prijavi oddaj svoj življenjepis in motivacijsko pismo v slovenščini in 
angleščini prek spletnega obrazca:   



 

 

 


