
 
V Holdingu Slovenske elektrarne proizvedemo več kot 85 % obnovljive energije v Sloveniji in  poganjamo več kot 55 
% slovenskega gospodarstva in gospodinjstev. V HSE poganjamo vaš svet. Skupaj z vami za lahko poganjamo 
uspešneje. Pridružite se nam v Službi upravljanja proizvodnega portfelja na delovnem mestu 
  

TRGOVEC (M/Ž) 
za področje prodaje električne energije znotraj dneva  

 

Ker smo strokovnjaki na tem področju, vemo, da 

 bo začetek lažji, če imate izkušnje s trgovanjem  na splošno. Če jih nimate – nič hudega, v obdobju uvajanja vam 

bo ob strani stala ekipa vrhunskih strokovnjakov. 

 rutine na tem delovnem mestu ni. Zato boste uživali, če imate radi raznoliko in razgibano delo. 

 je dobro, če ste »nočna ptica«. Nočno delo je del izmenskega turnusa. 

 je delo dobro opravljeno le v dobrem kolektivnem sodelovanju in vzdušju znotraj ekipe. 

 je vsak dan primeren, da se naučimo kaj novega. 

 

In kaj počne trgovec v službi prodaje proizvodnega portfelja? 

🛠 Planira in optimira slovenske proizvodne enote električne energije, 

🛠 trguje z električno energijo v državah zahodne, osrednje in JV Evrope na borzah z električno energijo, 

neposredno s partnerji ali preko posrednikov (»brokerjev«), 

🛠 sklepa posle s čezmejnimi prenosnimi zmogljivostmi, 

🛠 pripravlja ponudbe za nakup in prodajo električne energije partnerjem, 

🛠 sodeluje z analitskim oddelkom pri analiziranju trgov in napovedovanju tržnih cen, 

🛠 posreduje informacije o sklenjenih poslih operaterjem prenosnega omrežja, 

🛠 razvija matematične modele električnega trga, 

🛠 pripravlja in obdeluje podatke za podporo odločitvam pri trgovanju. 

   

Medse vabimo sodelavca(ko), ki ima: 

      pravo mero ambicioznosti, 

      voljo po poslovnem uspehu, 

      željo, da se osebnostno in karierno razvija, 

      sposobnost dela v timu, 

      sposobnost prevzemanja in obvladovanja tveganj, 

      zaključeno višješolsko izobrazbo ali 1. bolonjsko. 
 

Delo poteka na sedežu družbe HSE v Ljubljani ali od doma, večizmensko – dnevni in nočni turnus ter morebitno 

dežurstvo. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom ter šestmesečnim 

poskusnim delom.  

 

Ponujamo vam: delovno okolje v raznolikem kolektivu, možnost razvoja in kariernega napredovanja, odlično 

organizacijsko klimo, nadstandardno nagrado za delovno uspešnost, nagrado za poslovno uspešnost, pokojninsko 

varčevanje, zavarovanje Specialisti +, kolektivno nezgodno zavarovanje, ukrepe Družini prijaznega podjetja. 

  

Vabljeni vsi, ki se prepoznate in imate izobrazbo najmanj VI/1, zaželena je tehnična ali ekonomska smer. Svojo vlogo 

z življenjepisom in dokazili oddajte izključno preko spletne strani https://www.hse.si/sl/aktualno/karierne-

priloznosti/ do vključno ______________. 

 
Delo v naši družbi poganja Slovenijo. In dobra energija naših strokovno podkovanih ekip poganja karierni razvoj 
naših zaposlenih. Pridružite se nam in združite moč svojega znanja in izkušenj z uspešno energijo družbe HSE! 

https://www.hse.si/sl/aktualno/karierne-priloznosti/
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