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PYTHON DEVELOPER
NÁSTROJŮ
OPTIMALIZACE (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.

Připoj se k týmu, který vyvíjí software pro plánování provozu elektráren (od vody

k jádru).

 ČEZ, a. s. Duhová 425/1, 140 00  Praha-Michle

Práce na plný úvazek

MÁM ZÁJEM

Co u nás budete dělat?

Jde o vývoj, coding, implementaci a kontinuální vylepšování

optimalizačního systému pro plánování provozu všech našich elektráren.

https://kdejinde.jobs.cz/o-skupine-cez/cez/
https://www.google.com/maps/dir//Duhov%C3%A1+425%2F1+Praha
https://kdejinde.jobs.cz/detail-pozice/form/?id=G2-1600703263-aden_brand0&rps=186
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Tvoříme/upravujeme systémy sami pro sebe, pro reálné kolegy

obchodníky, dispečery, stratégy a plánovače, pro reálný provoz. Pro

efektivní výrobu nejušlechtilejší energie. Zpětná vazba a diskuse

v reálném čase zajištěná.

Budete zkoumat, vyvíjet (programovat), implementovat, ladit a podílet se

na provozu a údržbě našich současných řešení.

Hledáme hlavu otevřenou, kde od myšlenky k realizaci není moc daleko.

Jde o týmovou práci se zaměřením na výsledek.

Všichni se chceme posunovat dále, ale někdo nám chybí …. VY.

Co bychom rádi od Vás:

Pokročilé znalosti Pythonu

Zkušenosti s IT architekturou, C++, modelováním a řešením

optimalizačních úloh výhodou, nikoli podmínkou

Linux, Git, atd.

Předchozí zkušenosti s energetikou výhodou, ale nejsou nutné

Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni

Analytické schopnosti

Odpovědnost, schopnost rychle se učit

Co pro Vás máme připraveno:

Zajímavou práci s potenciálem, „energetiku“ a business souvislosti

naučíme

Zkušený, lidský a přátelský tým tradingu, který společně překonává

překážky

Zaměstnání u stabilní a ekonomicky silné společnosti

Podporujeme vzdělávání a odborný růst

Nadstandardní zaměstnanecké výhody (je toho hodně, viz níže)

Sprcha, parkování na kola a koloběžky, home office a flexibilní pracovní

doba

Zajímavé ohodnocení s ročním bonusem

266  VOLNÉ POZICEO
Skupině
ČEZ

Studenti
a absolventi

Virtuální
svět
Skupiny

266  VOLNÉ POZICE

https://kdejinde.jobs.cz/
https://kdejinde.jobs.cz/volne-pozice/
https://kdejinde.jobs.cz/o-skupine-cez/
https://kdejinde.jobs.cz/studenti-a-absolventi/
https://kdejinde.jobs.cz/virtualni-svet-skupiny-cez/
https://kdejinde.jobs.cz/volne-pozice/
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Nové přístupy a možnost je uvádět do praxe – u nás se nevyvíjí do

šuplíku

Benefity

Bonusy! Mobilní telefon" Notebook#

Příspěvek na

pojištění
$ Flexibilní pracovní

doba
% 5 týdnů dovolené&

Firemní vzdělávání

& osobní rozvoj
' Cafetérie( Firemní školka)

Stravování na

pracovišti
* Sickdays+ Homeoffice,

Nástup:

dohodou

V případě zájmu o tuto pozici nám prosím zašlete životopis a stručný

motivační dopis prostřednictvím tlačítka "MÁM ZÁJEM".

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
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javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/esg/dokumenty/politiky/cez-politika-diverzity.pdf
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diverzity a inkluze Skupiny ČEZ.

Podívejte se, jak nás hodnotí naši zaměstnanci.

Nemáme co skrývat. Nebojíme se jít s kůží na pracovní trh. Prozkoumejte, jak

si vedeme v očích našich zaměstnanců na nezávislém portálu Atmoskop.cz.

MÁM ZÁJEM ZOBRAZIT VŠECHNY POZICE Sdílejte pozici

ČEZ, a. s.

Michala Rybníčková

Duhová 425/1

140 53  Praha 4

michala.rybnickova@cez.cz

https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/esg/dokumenty/politiky/cez-politika-diverzity.pdf
https://www.atmoskop.cz/nazory-na-skupinu/1-skupina-cez
https://kdejinde.jobs.cz/detail-pozice/form/?id=G2-1600703263-aden_brand0&rps=186
https://kdejinde.jobs.cz/volne-pozice/

