
 

Podatkovni analitik/Data scientist (m/ž) 

Ti priprava in prikaz statističnih analiz s sodobnimi vizualizacijskimi orodji predstavlja izziv in te 

zanima analiza gibanja cen na finančnih trgih? Te zanima iskanje skritih vzorcev v podatkih in razvoj 

napovednih modelov s pomočjo strojnega učenja? Bi rad pomagal največjemu slovenskemu 

dobavitelju električne energije sprejemati odločitve na podlagi tvojih podatkov in analiz? Če se rad 

učiš in imaš rad izzive, si na pravem mestu, saj iščemo sodelavce za delovno mesto podatkovni 

analitik/data scientist (m/ž). Iščemo začetnike in sodelavce z izkušnjami, zato vabljen k prijavi!  

 
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: 

• Sodelovanje pri razvoju orodij za podporo pri odločanju na področju trgovanja ali prodaje, 

• razvoj programskih rešitev, ki temeljijo na obdelavi večjih količin podatkov, implementaciji 
algoritmov in uporabi statističnih metod ali metod strojnega učenja,  

• preverjanje poslovnih vprašanj na podatkih ter samoiniciativnost pri podajanju novih 
razvojnih pobud, 

• vizualizacija podatkov, predstavitev analiz in interpretacija rezultatov sodelavcem in 
naročnikom, 

• optimizacija in spremljanje učinkovitosti in uspešnosti implementiranih rešitev ali 
napovednih modelov. 

 

Naša pričakovanja: 



• Zaključena vsaj VI. raven naravoslovne ali tehnične smeri (fizika, matematika, računalništvo, 
informatika, elektrotehnika, …), 

• visoko razvite logično-analitične sposobnosti,  
• znanje statistike in statističnega modeliranja,  
• proaktivnost in ustvarjalnost, ki se kaže v samostojnosti in iskanju novih rešitev,  
• poznavanje vsaj enega objektnega programskega jezika (prednost je Python) in relacijskih 

podatkovnih baz; prednost je, da lahko pokažete svoje delo na GitHub-u, 
• zanimanje za nove tehnologije in zeleno preobrazbo energetskih sistemov, 
• dobra pisna in ustna komunikacija v angleščini (nekaj sodelavcev je tujcev). 

 

Nudimo ti: 

 

Lokacija dela: Ljubljana ali Nova Gorica 

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=a0K1i000038UmDCEA0&geckoBusinessUnit=0011i00000LgjopAAB


 
 
 
 
 


