
 

Sodelavec za digitalizacijo energetike (m/ž) 
 
Verjamete, da je digitalna preobrazba veliko več kot zgolj nove IT rešitve? Želite pomembno prispevati 
k prenovi in digitalizaciji trgovanja in prodaje energentov? V ekipi analitikov iščemo sodelavca ali 
sodelavko, ki ga/jo veseli področje analiziranja in optimizacije poslovnih procesov, sodelovanje pri 
razvoju in uvajanju informacijskih rešitev. Če imaš še izkušnje s projektnim vodenjem v IT, bomo tvoje 
prijave še bolj veseli! 
 
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: 

 
• analiziranje in aktivna soudeležba pri prenovi poslovnih procesov, 

• sodelovanje z internimi naročniki ter drugimi vsebinskimi sogovorniki pri zasnovi poslovnih 
rešitev, 

• priprava funkcionalnih zahtev pri razvoju IT rešitev ter sodelovanje z IT službo pri njihovi 
implementaciji, 

• zagotavljanje visoke kvalitete informacijskih rešitev uporabnikom, 

• sodelovanje pri uvajanju in upravljanju sprememb ter usposabljanju uporabnikov, 

• koordinacija razvojnih nalog in projektov.  

 
Naša pričakovanja: 

 

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

• si začetnik ali izkušen poslovni analitik ali QA ali projektni vodja (z veseljem te bomo povabili 
k sodelovanju in našli vsebine dela ter projekte, zanimive zate, saj je prostih več delovnih 
mest), 

• poznavanje osnov projektnega vodenja, 



• poznavanja osnov prenove poslovnih procesov in poslovne analize, 

• razumevanje potreb uporabnikov, 

• odlikuje te visoka stopnja natančnosti in odgovornosti, 

• imaš analitičen pristop k reševanju izzivov, 

• pripravljenost pridobivanja vsebinskega znanja na področju energetike, 

• si komunikativen/-na in ti ustreza delo v timih, 

• aktivno znanje angleškega jezika. 
 
Nudimo ti: 
 

 
 

Ne glede na predhodne izkušnje bomo s procesom "onboarding-a" poskrbeli za poglobljeno 
izobraževanje o energetskih trgih. 

Delo se opravlja na organizacijski enoti družbe GEN-I, d.o.o. v Ljubljani. 
 
Ob prijavi oddaj svoj življenjepis in motivacijsko pismo v slovenščini in angleščini do vključno 17. 
10. 2021 prek spletnega obrazca.  
 
 

 
 
 

https://gen-i.si/o-gen-i/zaposlovanje/razpisi/obrazec-za-prijavo?geckoJobId=a0K1i00003CIgi0EAD&geckoBusinessUnit=0011i00000LgjopAAB

