
 

 

Svetovalec za prodajo (m/ž) 
 
Želiš biti del mednarodne ekipe, ki premika meje trgovanja v evropskem energetskem prostoru? Si 
želiš nadgraditi znanje iz področja prodaje? Ponujamo ti priložnost dela na področju podpore 
prodajnim aktivnostim. Pričakujemo voljo do učenja, radovednost in veliko motivacijo za 
doseganje visokih rezultatov, podprli pa te bomo z dodatnimi znanji in odlično ekipo. V kolikor se 
prepoznaš v opisu, vabljen/a k prijavi na delovno mesto Svetovalec za prodajo (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: 

• podpora prodajnim aktivnostim, priprava tedenskih poročil (za vodstvo in stranke), 
sprejemanje naročil za nakupe in odkupe pri indeksiranih produktih in drugo, 

• izvajanje nalog vezanih na upravljanje s pogodbami in ponudbami za prodajo in odkup 
električne energije, 

• izvajanje nalog vezanih na upravljanje s pogodbami in ponudbami za prodajo zemeljskega 
plina, 

• koordinacija aktivnosti na področju prodaje in odkupa električne energije in zemeljskega plina 
ter sodelovanje na povezanih projektih, 

• izvajanje nalog iz naslova storitev zelene preobrazbe ter sistemskih storitev, 
• sodelovanje pri pripravi poslovne dokumentacije. 

 
Naša pričakovanja: 

• najmanj VI. stopnja izobrazba tehnične, ekonomske ali podobne smeri, 

• razvite komunikacijske sposobnosti in želja po delu z ljudmi, 



• obvladovanje orodij MS Office,  

• aktivno znanje angleškega jezika in razumevanje hrvaškega jezika, znanje drugega tujega jezika 
je tvoja prednost, 

• visoka proaktivnost in samoiniciativnost ter motivacija za učenje, 
• zaželeno je dobro poznavanje trga električne energije in zemeljskega plina. 

 
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: 14.4.2022 
 
Za prijavo pošlji svojo predstavitev z življenjepisom in motivacijskim pismom v slovenskem in 
angleškem jeziku prek spletnega obrazca. 
 
 

 
 
 


