
 
 

Analitik v kontrolingu 
 
Si analitičen tip osebe in ti leži delo s podatki ter številkami? Iščeš nova znanja in si želiš delati pod 
strokovnim mentorstvom? V našo ciljno naravnano in sproščeno finančno ekipo vabimo proaktivnega 
študenta/-ko. Čaka te dinamično delo ter sodelovanje z različnimi timi kontrolinga, računovodstva, 
trgovcev in analitikov. Tvoja vloga bo predvsem pomoč pri spremljanju poslovnega rezultata, pripravi 
poročil in analizi podatkov ter iskanju odmikov. 
 
GEN-I je največji trgovec z električno energijo v Sloveniji ter najboljši trgovec v regiji, kar nam 
omogoča ekipa izjemnih strokovnjakov. Vedno iščemo nove talente – izkušene ali tiste, ki svojo 
kariero šele začenjajo. Iščemo tako eksperte na energetskih trgih, kot tudi začetnike, ki so pridobili 
izkušnje na finančnih trgih in bi te želeli prenesti v novo okolje. Primarno se osredotočamo na 
trgovanje z električno energijo in plinom, postopoma pa v svoj portfelj dodajamo ostale surovine in 
finančne inštrumente, ki nam omogočajo, da se na trgu čim boljše pozicioniramo ter da znamo 
izkoriščati ponujene priložnosti. Naše trgovanje je osnovano na močni podpori analitike, kar nam 
omogoča, da so naše odločitve podatkovno podprte.  

Ker velike spremembe zahtevajo najboljše, iščemo okrepitve z najboljšimi. 

 

Tvoji izzivi:  

• pomoč pri izdelavi poročil o poslovnem rezultatu in dnevni analizi sprememb poslovnega 

rezultata ter analiza morebitnih odmikov, 

• sodelovanje pri pripravi poročil za računovodsko službo za zaključke meseca, 

• sodelovanje pri projektih s področja delovanja oddelka. 

 
Naša pričakovanja: 

• študij 2. bol. stopnje stopnje ali absolventsko leto na ekonomski, naravoslovni ali drugi 

ustrezne smeri študija, 

• napredno znanje orodja Excel, 

• znanje angleškega jezika, 

• zaželene so izkušnje pri delu s podatki oz. podatkovnimi bazami ter poznavanje 

programskega jezika VBA in/ali Python ter orodja Power BI (niso pa pogoj), 

• zaželeno poznavanje osnov računovodstva, 

• visoka stopnja natančnosti in odgovornosti za zaključevanje delovnih obveznosti, 



• sposobnost analitičnega razmišljanja. 

 
 

Nudimo ti: 

 
 
 
Če se prepoznaš v zgornjem opisu in se želiš pridružiti GEN-I analitikom v kontrolingu te vabimo, da se 
prijaviš in oddaš svojo prijavo prek spletnega obrazca 
Tvoja prijava za delo je dobrodošla, če iščeš študentsko delo ali redno zaposlitev! 
 
Lokacija dela: Ljubljana  
 
Rok prijave do vključno: 31. 10. 2021 
 
Veselimo se tvoje prijave, pridruži se nam! 
 
 

 

 

https://gen-i.si/o-gen-i/zaposlovanje/razpisi/obrazec-za-prijavo?geckoJobId=a0K1i00003CJ7dhEAD&geckoBusinessUnit=0011i00000LgjopAAB

