
 

 
 
Visoko motiviran, razvojno usmerjen kolektiv z dolgoletnimi strokovnimi izkušnjami, vabi medse ambicioznega, 
strokovnega, komunikativnega sodelavca ali sodelavko, željnega/-no izzivov in skupne rasti, za delovno mesto: 
 

Inženir tehnolog s področja energetike 
 
Opis dela: 
Izbrani kandidat/-ka bo primarno opravljal/-a delo inženirja 
tehnologa v mladi in razvojno naravnani ekipi s poudarkom na 
tehnoloških procesih, vključenih v sisteme za upravljanje z 
energijo.  
 
 
Glavne odgovornosti: 

• snovanje in realizacija rešitev vključitve tehnoloških procesov v sisteme za upravljanje z energijo in 
prožnostjo obratovanja, 

• delo na projektih s področja energetike na slovenskem in evropskem trgu 
(Nemčija, Švica, Norveška, Ciper, Italija, ipd.), 

• sodelovanje pri kreiranju razvojnih trendov in razvoju produktov/storitev, 
• sodelovanje s sodelavci in podizvajalci na projektih energetskega managementa, 
• vodenje projektov. 

 
Zahtevana izobrazba: 

• Univerzitetna ali visokošolska izobrazba oz. bolonjska 2. ali 1. stopnja tehnične smeri (elektro, strojna, ipd.) 
 
Od kandidata pričakujemo: 

• izkušnje z izvedbo projektov in sposobnost pridobivanja podatkov pri naročnikih - posnetki stanja za 
optimalno umeščanje naših rešitev, 

• dobro poznavanje različnih energetskih procesov in sistemov vodenja, 
• zaželeni sta vsaj dve leti delovnih izkušenj, 
• zaželeno je poznavanje energetskih pregledov v industriji, 
• zaželeno je poznavanje IKT, 
• samoiniciativnost, samostojnost in ZKP (zdravo kmečko pamet), 
• ambicioznost, odgovornost, željo po novih izzivih in povezovanju strokovnih vsebin, 
• sposobnost timskega dela, 
• aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika; več jezikov predstavlja prednost, 
• opravljen izpit B kategorije. 

 
Kaj vam ponujamo? 
Ustreznemu kandidatu ponujamo zanimivo delo, stimulativno plačilo, odlične možnosti izobraževanja in osebnega 
razvoja. Ponujamo delo z najsodobnejšo opremo v urejenem in prijetnem kolektivu v odličnem podjetju, dobitniku 
nagrade GZS za izjemne dosežke v gospodarstvu (2019). 
 
Vse, ki se prepoznate v navedenem opisu, vabimo, da sprejmete priložnost in izziv ter posredujete pisne prijave z 
življenjepisom in morebitnimi referencami do vključno 31.05.2022 na naslov: 
 

zaposlitev@inea.si 
 
O izboru ali nadaljnjih postopkih bomo kandidate obvestili pisno. 


