
 

Analitik na področju likvidnosti in valutnih tveganj (m/ž) 

 

Si Iščeš izzive v razvojno naravnani ekipi, kjer lahko s svojimi znanji in izkušnjami prispevaš 

k pripravi strategij?  Pridruži se nam in postani del dinamične in zagnane ekipe, ki išče 

sodelavca/-ko za upravljanje likvidnosti in valutne izpostavljenosti. Pri delu se boš 

srečeval/-a z zanimivimi izzivi spremljanja izpostavljenosti, upravljanja namenskega 

portfelja, uvajanja procesnih izboljšav. 

 

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: 

• redno spremljanje izpostavljenosti tako iz naslova finančnih kot iz naslova valutnih pozicij 

(za vse portfelje) in delovanje v skladu z usmeritvami za omejevanje likvidnostnih tveganj, 

• analizo namenskega portfelja za uravnavanje likvidnosti tako iz naslova finančnih kot iz 

naslova valutnih pozicij, 

• predlaganje izboljšav v procesu upravljanja finančnih in valutnih pozicij, 

• izdelava poglobljenih, dnevnih poročil o izpostavljenosti iz finančnih in valutnih pozicij ter 

vplivu na celotno likvidnostno pozicijo vključujoč odnos s fizičnimi pogodbami, če ta 

obstaja, 

• sodelovanje z ostalimi službami in oddelki za trgovanje in prodajo električne energije in 

zemeljskega plina pri izvajanju storitev (nakup in prodaja posameznih produktov na 

posameznih trgih). 

 
 
Naša pričakovanja: 
 

• zaključena vsaj VI. raven izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne finančne smeri, 



• najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja denarnih sredstev, 

• izkušnje na področju domačega in mednarodnega plačilnega prometa, 

• poznavanje metodologije izračuna za Initial in Variation Margin, 

• znanja in veščine, ki ti omogočajo opozarjanje na prekomerno izpostavljenost, podajanje 

obrazložitev in odlikovanje predlogov glede upravljanja pozicij na nivoju portfeljev, 

• obvladovanje orodij MS Office, 

• dobra pisna in ustna komunikacija v angleškem jeziku, 

• natančnost, proaktivnost in želja po delovanju v dinamičnem delovnem okolju. 

 
Nudimo: 

• 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 18 različnimi sekcijami, ki ponuja druženje z več 

kot 270 aktivnimi člani. 

 

Lokacija dela: Ljubljana  

 

Rok prijave do vključno: 9.1.2021 

 

Za prijavo pošlji svojo predstavitev z življenjepisom in motivacijskim pismom v slovenskem in 

angleškem jeziku prek spletnega obrazca. 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://gen-i.si/o-gen-i/zaposlovanje/razpisi/obrazec-za-prijavo?geckoJobId=a0K1i00003CKMtHEAX&geckoBusinessUnit=0011i00000LgjopAAB

