
 

Analitik na področju trgovanja z energenti (m/ž) 
 
Te zanimajo dejavniki, ki vplivajo na gibanje cen na trgih in poskušaš razumeti zakaj je tako, 
kot je? Te navdušuje delo s podatki, priprava analiz in informacij za podporo odločanju? Če 
iščeš novo karierno priložnost, da se preizkusiš v analizah in napovedih gibanja cen in s 
svojimi rezultati kreiraš temelje za konkretne trgovalne strategije, si na pravem mestu, saj 
iščemo Tržnega analitika (m/ž). 

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: 
 

• Spremljanje trgov z električno energijo in drugih energentov,  
• priprava podatkov in razvoj analiz o dogajanju na posameznih trgih in razlaga le-teh,  
• izdelava simulacij cenovnih napovedi elektrike in ostalih energentov ter interpretacija 

rezultatov,  
• tesno sodelovanje s službo trgovanja pri pripravi strategij,  
• sodelovanje pri razvoju modelov za dinamično analitiko in napovedovanje dogajanja na 

trgih. 
 

Naša pričakovanja: 
 

• Vsaj VI. raven naravoslovne, tehnične ali ekonomske smeri, 
• želja po spremljanju dogajanja na trgih in prepoznavanju priložnosti, 
• analitično in kritično razmišljanje ter izkušnje in interes za delo s podatki, 
• sposobnost interpretacije pridobljenih rezultatov ter predstavitve analiz in napovedi,   
• napredno znanje Excela, poznavanje programiranja je prednost (Python), 
• visoka motiviranost, komunikativnost, samostojnost, proaktivnost ter želja po timskem delu, 
• aktivno znanje angleškega jezika. 



 
Nudimo: 

• Soustvarjanje zelene energetske transformacije s prodornim, mladim in zavzetim 
kolektivom, 

• strokovni in osebni razvoj, podprt z izobraževanji, konferencami 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: 21.3.2022 

 

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

  

 

 

 

 
 

 

 


