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ANALYTIK - MATEMATICKÉ
MODELOVÁNÍ
ENERGETICKÝCH TRHŮ
(M/Ž)
Jedinečná příležitost tvořit s námi budoucnost energetiky! Do týmu Analýz trhů

a prognóz hledáme šikovnou posilu, pro kterou je práce s čísly denní chléb a ráda

řeší komplexní problémy. Dokážeme také vytvořit prostor v oblasti, která vám

bude nejvíc vyhovovat.

Pojďte s námi aplikovat pokročilé matematické metody k modelování

energetických trhů!

 ČEZ, a. s. Duhová 1444/2, 140 00  Praha-Michle

Práce na plný úvazek
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Co u nás budete dělat?

Používat statistické a optimalizační metody pro modelování trhů,

výstavbu obnovitelných a jaderných zdrojů, baterií nebo vodíku.

Modelovat evropské velkoobchodní energetické trhy, tvořit scénáře jejich

vývoje a vyhodnocovat dopady evropské legislativy na energetiku.

Připravovat cenové predikce pro valuace strategických projektů Skupiny

ČEZ.

Spolupracovat s týmem modelářů a analytiků na vývoji nových a zlepšení

stávajících fundamentálních modelů energetických trhů (elektřina, sítě,

komodity, …).

Podílet se na vývoji a úpravě aplikací/systémů na automatizaci práce

s daty.

Pracovat s nejpokročilejším modelovacím softwarem na trhu Plexos.

Co bychom od vás potřebovali?

Analytické myšlení a chuť pracovat s daty - ostatní vás naučíme.

VŠ vzdělání s důrazem na matematiku nebo IT (např. MFF UK, FSV IES

UK, FJFI ČVUT…).

Dobrou angličtinu (budete komunikovat a hlavně zpracovávat informace).

Výhodou je znalost problematiky lineárního programování

a optimalizace, znalost python, R, Matlab nebo Plexos.

Benefity
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Bonusy! Příspěvek na

dovolenou
" Mobilní telefon#

Nadstandardní

lékařská péče
$ Sleva na firemní

výrobky
% Notebook&

Příspěvek na

pojištění
' Flexibilní pracovní

doba
( Stravenky)

5 týdnů dovolené* Firemní vzdělávání

& osobní rozvoj
+ Stravování na

pracovišti
,

Cafetérie- Firemní školka. Zvýhodněné

půjčky
/

Sickdays0 Homeoffice1 Firemní akce2

Diverzita a inkluze ve Skupině ČEZ

U nás ve Skupině ČEZ si vážíme všech zaměstnanců. Budeme vás motivovat

v rozvíjení vašich silných stránek, v získávání nových zkušeností a v kariérním

růstu. Zároveň ale klademe důraz na vyváženost pracovního a soukromého

života, tak abyste měli dostatek času věnovat se svým blízkým či svým

koníčkům. Věříme, že v různorodosti je síla, proto usilujeme o rozmanitost

pracovních týmů a rovnost příležitostí. Každý má u nás prostor být jedinečný.

Více o našem přístupu k zaměstnancům se můžete dozvědět v Politice

diverzity a inkluze Skupiny ČEZ.
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