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SPECIALISTA PODPORY
A ROZVOJE ZELENÉ
ENERGETIKY (M/Ž)
Tvoř s námi budoucnost energetiky. Hledáme kolegyně a kolegy, kteří s námi

budou zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a čistou energii zákazníkům a celé

společnosti.

Hledáme novou posilu do našeho rozvíjejícího se týmu Green Energy, který

zajišťuje výstavbu fotovoltaik a dobíjecích stanic pro největší firmy v České

republice. Budeš pravou rukou našich projektových manažerů.

Společnost ČEZ ESCO, a.s. je dynamická a rychle rostoucí dceřiná společnost

Skupiny ČEZ, která aktuálně vlastní 18 dceřiných společností v oblasti ESCO

produktů a zastřešuje také prodej komoditních produktů firemním klientům.

 ČEZ ESCO Duhová 1531/3, 140 00  Praha-Michle

Práce na plný úvazek

MÁM ZÁJEM

266  VOLNÉ POZICEO
Skupině
ČEZ

Studenti
a absolventi

Virtuální
svět
Skupiny

266  VOLNÉ POZICE

https://kdejinde.jobs.cz/o-skupine-cez/cez-esco/
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Co u nás budeš dělat?

Podílet se na zefektivňování firemních procesů a postupů

Zodpovídat za tvorbu valuačních a finančních modelů pro fotovoltaiky

Pracovat na rozvoji produktů pro zákazníky – z pohledu technického,

ekonomického, procesního

Pracovat s SAP CRM a také se podílet na jeho rozvoji pro účely týmu

Green Energy

Poskytovat analytickou podporu týmu Green Energy

Pracovat s daty, reporty a připravovat prezentace

Podílet se na reportingu finančních výsledků týmu Green Energy

Spolupracovat s projektovými manažery a poskytovat administrativní

podporu

Zařizovat licence pro fotovoltaické elektrárny

Kontrolovat termíny a harmonogramy zakázek

Podílet se na formování nového týmu

Bez čeho se neobejdeš?

VŠ vzdělání ideálně elektrotechnického a i případně ekonomického

směru

Pokročilé znalosti MS Excel, práce s makry výhodou

Výborné analytické schopnosti a zkušenosti se zpracováním a analýzou

dat

Týmový, zodpovědný a proaktivní přístup

Ochotu a schopnost rychle se učit nové věci a přirozenou zvídavost

Znalost českého a anglického jazyka (B2)

Všeobecný přehled v energetice a znalost energetické legislativy

výhodou

Zkušenosti s výběrovými řízeními a inženýrskou činností výhodou

Spolehlivost

ŘP sk. B


