
 

 

Sodelavec v finančnem kontrolingu (m/ž) 
 
Si želiš pričeti kariero v najbolj kreativnem in prodornem energetskem podjetju v Sloveniji? Te 
zanima, kako spremljamo uspešnost našega podjetja in imaš veselje pri delu s finančnimi podatki in 
razvoju poročil? V našo ciljno naravnano in sproščeno finančno ekipo vabimo proaktivnega 
kontrolerja, pripravljenega na učenje.  
 
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: 

• izdelava primerjalnih preglednic izkazov in stroškov, potrebnih pri izdelavi letnih in večletnih 
poslovnih načrtov družbe in njenih hčerinskih družb, 

• sodelovanje pri izdelavi primerjalnih preglednic o stroških poslovanja družbe in hčerinskih 
družb ter pomoč pri nadzorovanju le-teh, 

• sodelovanje pri analizah odmikov uresničenega od načrtovanega in sodelovanje pri iskanju 
vzrokov za odmike ter njihovih posledic, 

• sodelovanje pri pripravi različnih kontrolinških poročil, povezanih s poslovanjem družbe in 
njenih hčerinskih družb, 

• sodelovanje pri pripravi izračunov ter nadzornih in analitičnih poročil o stroškovni učinkovitosti 
in uspešnosti posameznih organizacijskih enot, 

• optimizacija/avtomatizacija finančnih poročil (Excell, Power BI). 
 
Naša pričakovanja: 

• dobro poznavanje orodja Excel (preglednice, vrtilne tabele, uporaba filtrov, grafov, uporaba 
osnovnih formul, iskalnih pogojev) ter splošno poznavanje MS Office, 

• osnovno razumevanje računovodskih dogodkov in računovodskih izkazov, 
• dobro znanje angleškega jezika, 
• natančnost, dinamičnost in doslednost pri delu, 



• sposobnost analitičnega razmišljanja, 
• zaključen študij VII. stopnja izobrazbe ekonomske smeri, 

 
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, 
• možnost hibridnega dela, 
• 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: 18.4.2022 
 
Za prijavo pošlji svojo predstavitev z življenjepisom in motivacijskim pismom v slovenskem in 
angleškem jeziku prek spletnega obrazca. 
 
 

 
 
 


