
 

Analitik v kontrolingu (m/ž) 
 
Si analitičen tip osebe in ti leži delo s podatki ter številkami? Te zanima vizualizacija in digitalizacija 
podatkov ter njihova analiza? V našo ciljno naravnano in sproščeno finančno ekipo vabimo 
proaktivne sodelavce; ponujamo zaposlitev tako izkušenim, kot tudi tistim, ki iščete prvo zaposlitev. 
 

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 in izdelava raznovrstnih poročil o poslovnem rezultatu in soustvarjanje naprednih 

vizualizacij za poročanje vodstvu, 
• dnevna analiza sprememb poslovnega rezultata ter analiza morebitnih odmikov, 
• soustvarjanje metodologij vrednotenja produktov, finančnih instrumentov in portfeljev 
• spremljanje in nadziranje izvajanja poslovnih funkcij na ravni limitov, politik…   
• vodenje ali sodelovanje pri optimizaciji in digitalizaciji poročil in procesov, 
• komunikacija, šolanje in prenos znanja na ostale sodelavce. 

 
Naša pričakovanja: 
• Vsaj VI. raven naravoslovne, tehnične ali ekonomske smeri ali študij 2. bol. stopnje oz. 

absolventsko leto, 
• napredno znanje orodja Excel,  
• analitično in kritično razmišljanje ter izkušnje in interes za delo s podatki, 
• sposobnost interpretacije pridobljenih rezultatov ter predstavitve analiz in poročil, 
• visok nivo samostojnosti in proaktivnosti, radovednost, odgovornost in želja po osvajanju novih 

vsebinskih in tehničnih znanj, 
• poznavanje programskih jezikov/orodij VBA ali SQL ali Power BI so prednost (niso pa pogoj), 
• aktivno znanje angleškega jezika.  

 



Nudimo: 
• Zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom, 
• soustvarjanje zelene energetske transformacije s prodornim, mladim in zavzetim kolektivom, 
• strokovni in osebni razvoj, podprt z izobraževanji, konferencami in mentorskimi programi, 
• možnost pridobitve znanja s področja trgovanja z energenti in analitike podatkov, 
• delo v inovativnem energetskem podjetju in dinamičnem mednarodnem okolju, 
• hibridno delo, 
• 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: 18.3.2022 

 

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

 

 

 

 
 

 

 


