
   

V svojo ekipo vabimo  

ŠTUDENTA  

ZA DELO V PRAVNEM ODDELKU (m/ž)  
 

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.  

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

Vaše delovne naloge bodo:  

• Nudenje pravne podpore v postopkih združitev in prevzemov (M&A);  

• Analiza in vodenje postopkov vstopa na tuje trge;  

• Svetovanje na področju finančne in energetske regulacije ter konkurenčnega prava;   

• Sestava in pregledovanje pogodb ter drugih pravnih aktov;  

• Zagotavljanje skladnosti poslovanja v podjetju (Compliance);  

• Koordinacija in sodelovanje z domačimi in tujimi odvetniškim pisarnami;  

• Administrativna in pravna podpora pri bančnem poslovanju ter pridobivanju licenc in dovoljenj;  

• Reševanje tekočih pravnih zadev ter druge naloge po navodilih nadrejenega.  

Od Vas pričakujemo:  

• Status študenta višjih letnikov pravne smeri;   

• Dobro poznavanje korporacijskega, gospodarskega in mednarodnega prava;  

• Odlično znanje angleškega, srbskega in hrvaškega jezika;  

• Prednost je znanje nemščine in/ali poznavanje cirilice;   

• Ambicioznost in samoiniciativnost pri delu;  

• Timsko sodelovanje in aktiven prispevek k doseganju skupnih ciljev;  

• Komunikativnost, natančnost in vestnost;  

• Sprejemanje hitrih, a strokovno utemeljenih odločitev;  

• Vozniški izpit B kategorije, pripravljenost na potovanja v tujino.  

NUDIMO VAM delo v dinamičnem mednarodnem okolju, pridobivanje delovnih izkušenj pod 

mentorstvom ter priložnosti za osebno in strokovno rast. Delo se opravlja na sedežu podjetja 

Interenergo (Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana). Delovnik je po dogovoru.  

Vrednote, ki jih spodbujamo v delovnem okolju:  

CILJNA USMERJENOST  TIMSKO DELO  ODGOVORNOST  RAST IN RAZVOJ  

 Vabimo Vas, da nam vaše pisne ponudbe s priloženim življenjepisom pošljete najkasneje do  

23. februarja 2020 po e-pošti na naslov: info@interenergo.si ali po navadni pošti na naslov: 

Interenergo, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana.  

   

NENEHNO V POGONU 

  

  


