
 

Analitik za kvaliteto podatkov (m/ž) 

Si želiš, da bi tvoje delovno mesto vključevalo tako delo s podatki, kot tudi poslovne procese in ljudi, 

vključene v te procese? Imaš željo, da v okviru svojega delovnega mesta opolnomočiš druge za 

kvalitetno delo s podatki? Da s svetovanjem in sodelovanjem pripraviš rešitve, ki bodo pravočasno 

in primerno opozorila na morebitne napake v procesih? Ti ustreza iskanje vzrokov za napake, njihovo 

odpravljanje in preprečevanje v prihodnje? Razumeš, čemu podjetja uvajajo in stremijo k 

izpolnjevanju standardov kvalitete? V ekipi za upravljanje s podatki (Data Governance Team) iščemo 

sodelavca/-ko za skrb za kvaliteto podatkov. 

 
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 pomoč sodelavcem drugih oddelkov pri razvoju kontrol nad kvaliteto podatkov in 
procesov, 

• razvoj, implementacija in spremljanje novih standardov za kvalitetno delo s podatki, 

• popisi procesov obdelave, izvora in soodvisnosti podatkov (t.i. data lineage), 

• postavljanje glavnih / centralnih podatkovnih tabel za obogatitev drugih podatkov (t.i. master 
data), 

• promocija orodij za kvalitetno delo s podatki in podpora drugim ekipam za samostojno delo. 
 

Naša pričakovanja: 

• Poznavanje SQL in pojmov povezanih z relacijskimi bazami podatkov, 

• osnove programiranja, predvsem konceptov različnih testiranj, 

• želja po doseganju kvalitetnih procesov, kvalitetnemu delu s podatki, 



• prednost izkušnje z uvajanjem standardov kvalitete ali novih procesov v redno delo s podatki, 

• želja po učenju, raziskovanju vzrokov in odpravljanju napak, 

• komunikacijske sposobnosti za sodelovanje, podporo in fasilitacijo, 

• aktivna uporaba angleškega jezika – dnevna komunikacija s sodelavci iz drugih držav, 

• prednost poznavanje drugih programskih jezikov (predvsem Python, tudi R), 

• prednost poznavanje orodij za verzioniranje kode (Git), 

• prednost poznavanje orodij za vizualizacijo podatkov (Power BI), 

• prikaz dosedanjega dela s podatki – delovne izkušnje, projekt v prostem času, študentsko 
delo, lasten github repozitorij, rezultati in učinki vpeljave sprememb načinov dela s podatki v 
poslovnem okolju. 

 

Nudimo ti: 

 

Lokacija dela: Ljubljana 

Rok prijave do vključno: 8.6.2022 

Za prijavo pošlji svojo predstavitev z življenjepisom in motivacijskim pismom v slovenskem jeziku 

prek spletnega obrazca. 

 

https://gen-i.si/o-gen-i/zaposlovanje/razpisi/obrazec-za-prijavo?geckoJobId=a0K1i000038UmCJEA0&geckoBusinessUnit=0011i00000LgjopAAB


 
 
 
 
 


