
Interblock je vodilni proizvajalec luksuznih elektronskih igralnih naprav z več kot 30 letno tradicijo v 

igralniški industriji. Svetovno prepoznavna blagovna znamka Interblock s svojim inovativnim pristopom 

ter s kvaliteto svojih produktov kontinuirano določa merilo v industriji. Podjetje je prisotno na svetovnem 

tržišču, s sedežem podjetja v Mengšu in večjimi hčerinskimi družbami v Las Vegasu, Macau in Sydneyu. 

Podjetje je znano po inovativnih rešitvah, miselnosti, ki je usmerjena v doseganje ciljev in fleksibilnem 

delovnem okolju. 

 

Interblock je v neprestanem razvoju in rasti, medtem ko se v njegovem osrčju krepijo vrednote kot so 

lojalnost, samostojnost, ljubezen do dela in vseživljenjsko izobraževanje. Iščemo motivirane posameznike, 

ki bodo s svojim delom pripomogli k realizaciji globalne vizije podjetja. Pridružite se nam! Pozdravljamo 

vas na vaši novi poti, novem začetku skupaj z nami, vaša nova ekipa Interblock. 

 

PODATKOVNI ANALITIK (m/ž) 
 

OPIS DELOVNEGA MESTA: 
 

• obdelava podatkovnih baz (Excel); 

• nadzor in spremljanje materialnega toka v skladiščih in proizvodnji; 

• pregled in pomoč pri pripravi ustreznih poročil za pravilno odločanje pri ključnih 
poslovnih odločitvah; 

• optimizacija procesov in postopkov v proizvodnji, skladišču in nabavi – projektno delo; 

• sodelovanje in vodenje projektnih timov; 

• priprava kontrolnih postopkov v ERP sistemu; 

• druga potrebna dela z navedenih področji po navodilu nadrejenega ali direktorja. 
 

OD VAS PRIČAKUJEMO: 
 

• zaključeno VI./VII. stopnjo izobrazbe smeri za ekonomijo, organizacijske vede, 

informatiko ali 

• kandidate z ustreznimi izkušnjami na podobnih delovnih mestih (najmanj 24 mesecev); 

• napredno uporabo Microsoft Excel-a in/ali poznavanje SQL podatkovnih baz; 

• prilagodljivost in motiviranost za delo; 

• zaželeno (ni pa nujno) je poznavanje orodja Qlik (ali podobnih BI orodij); 

• sposobnost reševanja izzivov, ki zahtevajo kreativno in kritično mišljenje; 

• zanesljivost, odzivnost, komunikativnost in organiziranost; 

• velika mera natančnosti ter samostojnosti pri delu; 

• pisno in govorno znanje angleščine. 

 

NUDIMO VAM: 



 
• zaposlitev za nedoločen čas s  šest mesečno poskusno dobo; 
• zanimivo in dinamično delo, v podjetju, ki deluje v mednarodnem okolju; 
• dodatna strokovna izobraževanja in usposabljanja za potrebe delovnega mesta; 
• možnosti za osebni razvoj in napredovanje v uspešnem mednarodnem podjetju; 
• pridružili se boste raznoliki, inovativni in ustvarjalni ekipi, ki verjame v visoko standardno 

opravljeno delo; 
• sproščeno vzdušje in dobre odnose v timu, ki vas bo podpiral in vam s svojimi izkušnjami 

pomagal pri vsakdanjem delu; 
• številna formalna in neformalna druženja (pikniki, novoletne zabave, team building, 

itd.); 
• začetek dela je takoj oz. po dogovoru. 

 
 
Vse zainteresirane kandidate prosimo, da se prijavijo z življenjepisom v slovenskem in angleškem 

jeziku, dokazili o izpolnjevanju pogojev in predstavitvijo do vključno 31.10.2022 na: 

careers@interblockgaming.com .  
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