Analitik/sodelavec za napovedi, cenitve in vozne rede (m/ž)
Spremljaš dogajanje na področju energetske oskrbe in te veseli delo s podatki v Excel-u? Te
zanimajo dejavniki, ki vplivajo na odjem električne energije in kako jih upoštevati pri napovedih?
Želiš bolje spoznati energetske izzive naših strank in za njih pripraviti najboljše produkte? Če iščeš
novo priložnost in se prepoznaš v opisanih izzivih, se prijavi na delovno mesto Analitik/sodelavec
za napovedi, cenitve in vozne rede (m/ž) in se pridruži mladi skupini strokovnjakov.

Skupina GEN-I je ena najhitreje rastočih in inovativnih družb na evropskem energetskem trgu. Kot
eden vodilnih predstavnikov energetske industrije se zavedamo družbene odgovornosti in svoje
poslanstvo vidimo v uresničevanju novih rešitev za trajnostni način življenja. Hitro in odločno
sledimo naprednemu tehnološkemu razvoju pri celovitem prehodu na obnovljive vire energije.
Prihodnost brezogljične družbe vidimo v učinkoviti rabi obnovljivih virov energije, prilagodljivemu
odjemu, elektrifikaciji in digitalizaciji. Z digitalizacijo poslovanja in uporabo najnaprednejših
tehnologij za obdelovanje velikih količin podatkov zagotavljamo učinkovito implementacijo zelenih
tehnologij. Zvesti ostajamo inovativnosti in sodelovanju v številnih razvojnih projektih.
Tvoji izzivi:
•
•
•
•
•

Uporaba naprednih orodji za napovedovanje porabe in proizvodnje električne energije /
plina,
Analiza in kontrola kratkoročnih in dolgoročnih napovedi odjema in oddaje,
Izvajanje cenitev produktov za stranke,
Priprava bilančnih obračunov ter pregled in kontrola stroškov,
Izdelava poročil po dogovoru.

Naša pričakovanja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaključena vsaj VI. raven ekonomske, tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri,
radovednost, odgovornost in želja po osvajanju novih vsebinskih in tehničnih znanj,
poznavanje osnov trga električne energije in zemeljskega plina,
dobra pisna in ustna komunikacija,
smisel za delo s podatki in predstavitev analiz,
dobro poznavanje orodij MS Office, zlasti Excela,
osnovno poznavanje dela s podatkovnimi bazami,
zaželeno znanje še enega tujega jezika (nemškega).

•
•

obvladovanje orodij MS Office,
odlična pisna in ustna komunikacija v angleškem jeziku.

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 ali Nova Gorica

Rok prijave do vključno: 1.3.2022

Za prijavo pošlji svojo predstavitev z življenjepisom in motivacijskim pismom v slovenskem in
angleškem jeziku prek spletnega obrazca.

