
 

 

 

ŠTUDENTSKO DELO 
 

V našo hitro rastoče podjetje vabimo kandidate, ki bi radi pridobivali izkušnje na področju obnovljivih 

virov energije. 
 

JB energija d.o.o je podjetje izkušenih in strokovno podkovanih ljudi na področju energetike. Z znanjem in z 
izkušnjami doma in v tujini prinašamo inovativne pristope in najboljšo izrabo energije. V ekipi smo strokovno 
usposobljeni ljudje s pridobljenimi univerzitetnimi izobrazbami ter strokovnimi kompetencami. Ekipa JB energija 
d.o.o. je v nekaj letih zrasla na več kot 15 stalnih sodelavcev in še več kot toliko stalnih zunanjih partnerjev. Zaradi 
povečanega obsega dela in dobrih perspektiv v panogi iščemo nove sodelavce, ki si želijo skupaj z nami razvijati 
energetske projekte. Prodajamo, načrtujemo, vodimo dokumentacijo, montiramo, vzdržujemo elektrarne za 
samooskrbo, večje elektrarne, toplotne črpalke, polnilnice za električna vozila, solarne nadstreške, baterijske 
sisteme idr. 

 
Vabimo te, da se nam pridružiš kot: 
 

TEHNIČNI SVETOVALEC (m/ž): 
 
Pogoji: 

• aktivno znanje slovenskega, angleškega in hrvaškega jezika 

• najmanj VI. stopnja izobrazbe 

• osnovno znanje elektrotehnike in fizike 

• dobre komunikacijske sposobnosti 

• natančnost, vestnost, visoka mera odzivnosti 

• sposobnost dela v timu 

• obvladovanje orodij MS office 

Nudimo ti: 

• delo v inovativnem energetskem podjetju, ki se širi na mednarodni trg 

• strokovni razvoj in pridobivanje izkušenj na vedno bolj pomembnem in prodornem področju 

obnovljivih virov energije 

• sodelovanje pri izbiri dodatnega izobraževanja 

• družabna srečanja (teambuilding programi, pikniki, novoletna druženja, idr.) 

• biti del mladega in zagnanega tima sodelavcev, ki se medsebojno podpirajo 

• v kolikor se bo oseba izkazala, možnost redne zaposlitve 

Tvoje zadolžitve: 

• sprejemanje klicev in tehnična podpora strankam 

• evidentiranje napak v bazo podatkov 

• presojanje nujnosti težav na podlagi zapisanih pravil in izdelava plana del 

• druga administrativna dela, vodenje različnih evidenc in ostalo po navodilu nadrejenega 

• načrtovanje elektrarn 

 

Si komunikativna oseba, ki bi rada pridobivala izkušnje na mednarodnem trgu v energetskem 
podjetju? Končuješ študij ali imaš že izkušnje iz prakse? Te zanima tehnično-administrativno področje? 
 

Če se vidiš v zgoraj opisanem, nam pošlji svoj življenjepis in motivacijsko pismo na: 
info@jb-energija.si 


