
Vstopi v digitalni svet priložnosti. 
Pridruži se nam kot 
strokovni sodelavec na področju 
poslovne inteligence (m/ž)

PONUJAMO

V Telekomu Slovenije, vodilnem slovenskem ponudniku najsodobnejših IKT-rešitev in storitev, iščemo sodelavca oz. 
sodelavko, ki ima poslovno širino, analitične podatke, pridobljene iz obstoječega podatkovnega in informacijskega 
okolja, pa uspešno prenaša v podlago za sprejemanje poslovnih odločitev. 
V širšo ekipo vabimo sodelavca, ki razume potrebe in zahteve uporabnikov komunikacijskih storitev, pozna trende in 
zna samostojno pripraviti strokovne predloge za nadaljnje delo. 

Če želite s pripravo analiz in podatkovnih analitičnih modelov soustvarjati marketinške in produktne aktivnosti, se 
nam pridružite. 

¬ službeni mobitel in mobilni paket,   
¬ mesečni popust za domači fiksni priključek v višini 37 

EUR,
¬ premija dodatnega prostovoljnega pokojninskega 

zavarovanja (po enem letu zaposlitve),
¬ možnost stimulativne finančne nagrade,
¬ dodatek na delovno dobo (v višini 0,5 % bruto plače za 

vsako leto),
¬ regres, ki je višji od povprečja v Republiki Sloveniji, 

božičnica ter možnost 13. plače,
¬ 7,96 EUR/dan povračila stroškov prehrane,
¬ možnost nedenarne nagrade,
¬ možnost izobraževanj in usposabljanj,

¬ mentorstvo ob zaposlitvi,
¬ ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje 

(za zaposlene in otroke zaposlenih),
¬ kolektivno nezgodno zavarovanje,
¬ možnost vključitve v kolektivno zavarovanje za 

specialistične preglede,
¬ dodatne preventivne aktivnosti s področja skrbi za 

zdravje zaposlenih,  
¬ aktivnosti v okviru športnega društva in športni 

dogodki, 
¬ formalna in neformalna druženja,
¬ ostale dodatne ugodnosti.

VSEBINA DELA:
¬ analiziranje podatkov o komunikacijskih potrebah uporabnikov,
¬ pretvorba podatkov v poslovno koristne informacije,
¬ identifikacija podatkovnih virov, njihovo združevanje, priprava 

in strukturiranje za pripravo analiz,
¬ komunikacija z informacijsko podporo ter nudenje pomoči pri 

postavljanju podatkovnih modelov,
¬ sodelovanje pri pripravi novih poslovnih modelov, produktov in 

storitev,
¬ samostojna priprava dashboard poročil, ki bodo podpora 

nadaljnjim poslovnim odločitvam,
¬ aktivno sodelovanje pri razvoju analitike tako v ožjem kot v 

širšem timu (tako z vidika razumevanja kot z vidika uporabe 
podatkov),

¬ pripravljanje strokovnih podlag in navodil,
¬ sodelovanje v projektih.

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA
¬ zaželena VII. stopnja strokovne izobrazbe, 
¬ aktivno poznavanje MS Office orodja,
¬ odlično poznavanje Excela,
¬ poznavanje dela s CRM orodji,

¬ znanje angleškega jezika.

ZAŽELENA ZNANJA:
¬ poznavanje orodij za analizo podatkov (kot npr. Tableau, SAS 

Enterprise Guide, SAP BO Web Inteligence ali druga orodja za 
obdelovanje podatkov),

¬ poznavanje jezika SQL, 
¬ poznavanje mobilnih in fiksnih storitev.

OSEBNOSTNE LASTNOSTI, KI NAS NAVDUŠIJO 
¬ analitičnost,
¬ natančnost,
¬ usmerjenost k reševanju problemov in predlaganju rešitev,
¬ dobre komunikacijske sposobnosti, 
¬ proaktivnost,
¬ samoiniciativnost,
¬ timsko delo,
¬ odločnost,
¬ vztrajnost.

Delovno mesto je v Ljubljani, pogodba o zaposlitvi pa bo sklenjena 
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

PRIJAVA

Do vključno 5. 1. 2023

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana Sledite nam tudi na  in .
Zaposlujemo po načelu  
raznolikosti in enakih možnosti.

https://zaposlitev.telekom.si/job/strokovni-sodelavec-na-podro%C4%8Dju-poslovne-inteligence/883859601/

