
Želite postati energetski svetovalec 
za gospodinjstva?

Iščemo 10 - 12 ljudi, ki želijo postati energetski svetovalci za gospodinjstva, ki imajo 
težave s pokrivanjem osnovnih energetskih potreb. Usposabljanje bo potekalo skozi 

enotedenski trening. Prvih nekaj obiskov po gospodinjstvih bomo tudi spremljali.

Zahtevana znanja in sposobnosti:

 dobre komunikacijske sposobnosti, 
 veselje za delo z ljudmi,

 urejenost,
 motivacija za delo na terenu in z različnimi osebami,

 interes za izboljšanje energetske učinkovitosti in pomoč tistim, 
   ki jo potrebujejo, 

 nekaj tehničnega predznanja 
(osnove o elektriki, energiji, ogrevanju, toploti),

 ročno-tehnične spretnosti,
 osnovno matematično znanje,

 osnovno računalniško znanje – Excel.

Kako se prijaviti? 

Usposabljanje bo potekalo med 30. januarjem in 3. februarjem 2012. Prisotnost na 
usposabljanju je obvezen za delo. 

Prijava na usposabljanje: najkasneje do 18. januarja 2012 pošljite prijavo na e-naslov 
achieve@focus.si ali Focus, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana. 

Prijava mora obsegati vaš življenjepis na največ dveh A4 straneh in motivacijsko 
pismo na največ eni A4 strani. V motivacijskem pismu pojasnite, zakaj želite postati 
energetski svetovalec za gospodinjstva, v življenjepisu pa izpostavite izkušnje, ki so 

pomembne za delo energetskega svetovalca.  

Za dodatne informacije pokličite 01 515 40 80 ali pišite na achieve@focus.si.



Kaj obsega delo? 

Ponujamo vam dinamično delo energetskega svetovalca, ki bo deležen tudi 
enotedenskega usposabljanja. Delo bo obsegalo obiskovanje gospodinjstev, kjer se 
bodo opravile meritve porabe električne energije in vode ter pregledi računov/stroškov 
za ogrevanje, vodo in električno energijo. Temu bo sledilo delo v pisarni – vnašanje 
pridobljenih podatkov v računalnik za analizo porabe ter analizo načinov za zmanjšanje 
porabe. V sklopu drugega obiska pri gospodinjstvu se bo vgradilo paket naprav za 
zmanjšanje porabe energije in vode (podaljški za elektriko s stikalom za izklop, 
varčne žarnice, tesnila za okna in vrata, varčni nastavki za pipe in tuše) ter podalo 
nekaj napotkov in koristnih informacij glede nadaljnjega zmanjšanja rabe energije. 
Poleg naštetega delo obsega komuniciranje z zainteresiranimi gospodinjstvi, urejanje 
terminov za obiske ter evalvacijo z gospodinjstvi, ki se bodo za to odločila.

Kakšen je delovni čas? 

Delovni čas je fleksibilen, dela se tako zjutraj 
kot popoldan, odvisno od dogovorjenih 
terminov za obisk gospodinjstev. Fiksnega 
delovnega časa ni, prav tako se ne dela 
vsak dan 8 ur, temveč po potrebi. 

Kakšno je plačilo?

Plačilo je vezano na količino dela, ki 
ga svetovalec opravi. Obdelava enega 
gospodinjstva (2 obiska,  analiza, svetovanje, 
vgradnja naprav – skupaj približno 8 ur) bo 
plačana 60 EUR. 

Ali je udeležba na usposabljanju zagotovilo za delo?

Udeležba na usposabljanju še ne zagotavlja dela. Poskušali  bomo zagotoviti čim več 
obiskov, vendar pa vnaprej ne moremo predvideti točnega števila obiskov.


