
 
 

 

 
 NENEHNO V POGONU 

V svojo ekipo vabimo 

ŠTUDENTA (m/ž) 

ZA DELO V ODDELKU MARKETINGA 
 

Interenergo je mednarodna energetska družba s sedežem v Ljubljani, ki se kljub svoji mladosti uvršča 
med največje energetske družbe v Sloveniji. Naše osnovne dejavnosti so trgovanje z električno 
energijo, gradnja in upravljanje energetskih objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 
virov in energetske storitve. 

Zakaj Interenergo? 

Učinkovita ter okolju prijazna energija je gorivo prihodnosti. 

Skrb za okolje in vse večji poudarek na obnovljivih virih energije. Nove tehnologije, inteligentni sistemi, proizvodnja 
energije iz »odpadkov«, električni avtomobili itd. so del prihodnosti v kateri ima učinkovita proizvodnja ter poraba 

energije osrednjo vlogo. 

Iščemo timskega in zanesljivega igralca z ustreznim znanjem in delovnimi navadami, ki se je 
pripravljen strokovno razvijati. 

Vaše delovne naloge bodo: 

• priprava prodajnih strategij in izvajanje različnih marketinških/PR kampanj; 
• sodelovanje z drugimi oddelki, izvedba aktivnosti in priprava materialov po potrebi (ponudbe, 

prezentacije, letaki, …); 
• priprava in koordinacija vsebine in oblikovanja za promocijske materiale, PR članke, spletne 

objave; 
• sodelovanje z zunanjimi izvajalci; 
• upravljanje družbenih omrežji in spletne strani podjetja; 
• skrb za celostno podobo, enotno predstavljanje in komunikacijo blagovne znamke; 
• izvajanje raziskav trga, anket zadovoljstva uporabnikov ter skrb za baze podatkov; 
• analiza podatkov in priprava mesečnih poročil; 
• občasna administrativna podpora oddelku prodaje; 
• urejanje in skrb za izvedbo sponzorstev, sodelovanja na različnih dogodkih ter organizacija 

lastnih. 

Od Vas pričakujemo, da: 

• ste študent vsaj 6. stopnje, smeri ekonomija, marketing ali drugih družboslovnih fakultet; 
• poznate in lahko samostojno uporabljate Adobe programe (Illustrator, Photoshop, …); 
• ste vešči dela z orodji MS Office (Word, PowerPoint, Excel, …); 
• tekoče govorite angleški jezik, prednostno tudi hrvaški ali srbski jezik; 
• ste na razpolago za delo vsaj tri ali štiri dni na teden; 
• ste pripravljeni na občasno opravljanje tudi drugih del, ki niso v osnovnem opisu vaših delovnih 

nalog; 
• znate kritično in kreativno razmišljati, ste komunikativni, natančni, proaktivni, iznajdljivi ter 

imate radi izzive; 
• vas zanima delo trženja in komunikacije na bolj tehničnem (energetskem) področju. 
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Kaj ponujamo: 

Ponujamo delo v izredno uspešnem mednarodnem okolju z možnostjo kariernega in osebnega razvoja 
ter delo z izkušenimi strokovnjaki s stimulativnim plačilom. Vsak posameznik aktivno prispeva k 
doseganju skupnih ciljev, zato spodbujamo raznolikost, sodelovanje in mentorstvo. Delo se opravlja na 
sedežu podjetja. Prednost bodo imele osebe z izkušnjami s tovrstnega področja. 

Vrednote, ki jih spodbujamo v delovnem okolju: 

 

    

CILJNA USMERJENOST TIMSKO DELO ODGOVORNOST RAST IN RAZVOJ 
    

Verjamemo, da je z 
jasno vizijo, cilji in 

vztrajnostjo vse 
mogoče. 

Vsak izmed nas je 
pomemben in skupaj 

smo korak pred 
drugimi. 

Prevzamemo 
odgovornost za 

rezultate svojega dela, 
rezultate sodelavcev 

in podjetja. 

Kakovostne in 
profesionalne storitve 

so odraz našega 
nenehnega 

izobraževanja in 
vlaganja v znanje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vabimo Vas, da nam prijave z vašim opisom in s priloženim življenjepisom pošljete 
najkasneje do srede, 27. 1. 2021 po e-pošti na naslov: marketing@interenergo.si ali po 

navadni pošti na naslov: Interenergo, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana. 
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