
  

Sodelavec za vsebine in medije (m/ž) 

 
Si proaktivni kreativec, ki abstraktne ideje hitro pretvori v otipljivo kompozicijo in generira prepričljivo 

medijsko vsebino? Verjameš, da znaš oživiti idejo skozi svoj besednjak in glede na potrebe vsebine 

primerno prilagajati svoj sporočanjski ton? Je v tebi kaj javnega govorca s tistim ščepcem prepričljivosti, 

ki pritegne pozornost občinstva, najsi nastopaš za mikrofonom, pred kamero ali »živim« občinstvom?  

Če je tvoj odgovor na zgornja vprašanja pritrdilen, te vabimo, da se pridružiš dinamični medijski ekipi 

podjetja GEN-I, katere poslanstvo je generiranje kreativnih in inovativnih medijskih vsebin, tako z 

namenom servisa resnejšemu delu posla kot zagotavljanja prijaznega delovnega okolja našim 

zaposlenim.  

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: 

• Priprava besedil za online in offline svet, 
• Kreacija digitalnih vsebin za medije različnih naročnikov, 
• Promocija in distribucija vsebine po modernih digitalnih kanalih, 
• Realitacija enostavnejše videoprodukcije, 
• Organizacija in vodenje dogodokov (online, pred kamero, »v živo«), 
• Upravljanje internih (digitalnih) medijskih kanalov. 

 
Naša pričakovanja: 
 

• uporaba sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, računalniške opreme in 

programskih orodij, 

• retorična znanja in veščine nastopanja, 

• realizacija lastne zasnove enostavnejše avdiovizualne produkcije, 



• dinamičnost in kreativnost pri delu, 

• dobre komunikacijske sposobnosti, 

• pozitivna naravnanost, tudi v odnosu do reševanja vsakodnevnih izzivov.  

 
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: 20.7.2022 

 

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

angleškem jeziku prek spletnega obrazca. 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.gen-i.si/o-gen-i/zaposlitev/obrazec-za-prijavo/?t=a0K1i00003yUBroEAG
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