
 

Sodelavec za trajnostni razvoj (m/ž)  

 
Si želiš biti del velikih sprememb energetike? Si že srečal/-a pojme kot so razpršeni obnovljivi 
energetski viri, elektromobilnost in digitalizacija? Če se želiš ukvarjati z novimi tehnologijami, 
digitalizacijo ter čisto in decentralizirano energijo za vsakogar, imamo zanimive izzive! Pridruži se 
nam v skupini GEN-I, če imaš strast do razvoja novih rešitev za trajnostni način življenja in vidiš svoje 
poslanstvo pri uresničevanju le-teh in ozaveščanju družbe o prehodu v bolj zeleno in trajnostno 
energetiko. 
 
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: 

• spremljanje novih tehnoloških rešitev na področju trajnostnega načina življenja, 

• sodelovanje pri izvedbi projektov s področja samooskrbe s sončno energijo, 

• razumevanje kako uvajanje zelenih tehnologij vpliva na poslovanje podjetij, obnašanje strank 
ter družbo kot celoto, 

• sodelovanje pri razvoju novih organizacijskih modelov za delovanje v lokalnih, interesnih ter 
stanovanjskih skupnostnih, 

• delo v interdisciplinarnih projektih in mednarodnih skupinah. 
 
 
Naša pričakovanja: 

• imaš vsaj VII. raven izobrazbe,  

• razumeš uporabnost tehnoloških rešitev v navezi s trajnostnim slogom bivanja in zeleno 
energetsko transformacijo, 

• te zanima raziskovanje trga, vedenja uporabnikov in snovanje novih, uporabnikom-prijaznih 
rešitev,  

• te ženeta radovednost in želja po učenju, 



• ti ustreza timsko delo in se hkrati znajdeš tudi pri samostojnih projektih. 
 
 
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 z 18 različnimi sekcijami, ki ponuja druženje z več kot 
270 aktivnimi člani. 

 
 
Lokacija dela: Ljubljana, Nova Gorica 
 
Rok prijave do vključno: 09. 01. 2022 
 
 
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=a0K1i00003CKarFEAT&geckoBusinessUnit=0011i00000LgjsSAAR

