
 

Office 365 inženir (m/ž) 
 
Bi rad sodeloval pri digitalizaciji delovnega okolja v mednarodnem podjetju, skrbel za nenehno 
dvigovanje produktivnosti sodelavcev, zagotavljal učinkovito rabo pisarniških orodij in okolja 
Teams, vzpostavljal in vzdrževal interna orodja zgrajena na platformi SharePoint in drugih storitvah 
Office 365? Pridruži se dinamični medijski ekipi, katere poslanstvo je izboljšava digitalnih delovnih 
procesov ter generiranje kreativnih in inovativnih digitalnih vsebin, z namenom izboljšanja tehnične 
uspešnosti podjetja in zagotavljanja primernega in prijaznega digitalnega delovnega okolja našim 
zaposlenim. 

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: 
 

• Razvoj Office 365 rešitev za interne naročnike na različnih področjih, 
• spremljanje novosti v Office 365 in vpeljevanje v poslovanje, 
• vzdrževanje in nadgrajevanje obstoječih programskih rešitev, 
• podpora internim uporabnikom, 
• sodelovanje na IT projektih. 

 
Naša pričakovanja: 
 

• Vsaj osnovno poznavanje paketa storitev Office 365,  
• vsaj osnovno znanje uporabe platforme SharePoint, 
• dinamičnost in kreativnost pri svojem delu,  
• dobre komunikacijske sposobnosti, 
• pozitivnost in proaktivnost, tudi v odnosu do reševanja vsakodnevnih izzivov, 
• želja po dodatnem izobraževanju – tako tehnološkega kot glede poznavanja poslovanja 

podjetja. 



 
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: 28.3.2022 

 

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

 

 

 

 
 

 

 


