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ANALYTIK KOMODITNÍCH
PRODUKTŮ (M/Ž)
Tvořte s námi budoucnost energetiky. Hledáme kolegyně a kolegy, kteří s námi

budou zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a čistou energii zákazníkům a celé

společnosti.

Rozvoj obnovitelných zdrojů a nových inovativní komoditních produktů je nedílnou

součástí rychle se rozvíjející decentrální energetiky. Hlavní částí našeho úsilí je,

tvorba přidané hodnoty prostřednictvím individuálního pohledu na vybrané

obchodní případy související s dodávkou a výkupem elektřiny a zemního plynu.

Aktivně se zaměřujeme na rozvoj nových komoditních ekologických produktů jako

například zelená elektřina a plyn, sdílení energií, agregace flexibility apod.

Hledáme do týmu kolegu či kolegyni, který/á by nám svým analytickým pohledem

a přístupem pomohl/a s rozvojem těchto nových produktů, zejména agregace

flexibility, sdílení elektřiny a PPA kontrakty.

 ČEZ ESCO U plynárny 1388/18, 140 00  Praha-Michle

Práce na plný úvazek

MÁM ZÁJEM
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Co u nás budete dělat?

Zajištění analytické podpory komoditního týmu při tvorbě nových

produktů

Práce se standardizovanými připravenými modely, jejich automatizace,

optimalizace a další vývoj

Pravidelná agenda při přípravě nabídek, evidencí a příprava

standardních reportů (zejm. excel)

Cenotvorba a její rozvoj pro stranu spotřeby i výkupu elektřiny/zemního

plynu

Realizace úkolů z oblasti data miningu, přípravy dat, tvorba prezentací

Potřebná nadstandardní znalost MS Office (zejména Excel, Word,

PowerPoint), znalost VBA výhodou

Správa a tvorba profilových dat v Xenergii

Aktivní podíl na tvorbě týmového PnL

Bez čeho se neobejdete?

VŠ vzdělání technického, elektrotechnického, matematického nebo

ekonomického směru

0-3 roky praxe, možné i pro čerstvé absolventy VŠ

Výborná znalost práce s MS Excel

Základní znalost programování výhodou

Znalost specifik a prostředí energetického trhu výhodou

Znalost systémů SAP a Xenergie výhodou

Znalost angličtiny na komunikativní úrovni výhodou

Analytické a logické myšlení

Schopnost práce v týmu

Smysl pro detail a dodržování termínů

Samostatnost a zodpovědnost

Časová flexibilita

Pozitivní vztah ke změnám

Orientace na výsledek
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Iniciativní přístup a odhodlání učit se

Kreativní a koncepční uvažování

Řidičský průkaz sk. B

Benefity

Bonusy! Mobilní telefon" Notebook#

Příspěvek na

pojištění
$ Flexibilní pracovní

doba
% Stravenky&

5 týdnů dovolené' Firemní vzdělávání

& osobní rozvoj
( Cafetérie)

Firemní školka* Sickdays+ Homeoffice,

Společnost:

ČEZ ESCO, a. s.
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