
 

 

ČEPS, a.s., je jediným provozovatelem elektro- 

energetické přenosové soustavy v České republice. 

Zajišťuje přenos elektřiny nejvyššího napětí a udržuje 

potřebnou rovnováhu mezi výrobou a spotřebou 

elektrické energie. Je mezičlánkem spojujícím výrobce 

elektřiny a distributory, kteří proud dopraví 

ke konečnému spotřebiteli. ČEPS, a.s., poskytuje 

přenosové a systémové služby, zajišťuje podpůrné 

služby a dispečersky řídí zařízení přenosové soustavy 

i systémové zdroje na území ČR. 

 

Společnost ČEPS má volné místo na pozici: 

Senior specialista/ka – Výcvik pracovníků 
dispečerského řízení 

Vaší náplní práce bude:  

 Organizace a vedení výcviku dispečerů 

ČEPS 

 Příprava výcvikových programů a 

dokumentace 

 Možnost zahraničních cest 

 Koordinace a vedení interního i společného 

výcviku s tuzemskými i zahraničními partnery 

 Účast a vedení projektů v oblasti 

dispečerského řízení 

Přineste nám Vaši energii, pokud: 

 Máte dokončenou VŠ, nebo dokončujete 5. 

ročník VŠ v oblasti elektroenergetiky, 

elektrických strojů a pohonů či jiného 

vhodného elektro směru 

 Máte znalosti a zkušenosti z elektrárny, 

distribuční soustavy, VŠ technického směru, 

… či Vás pouze baví předávat své znalosti a 

zkušenosti kolegům 

 Zajímá vás problematika řízení elektrizační 

soustavy a chcete se dále vzdělávat 

 Ovládáte AJ slovem i písmem min. na úrovni 

B1 

 Máte organizační schopnosti 

 Jste schopni se samostatně rozhodovat a 

pracovat v týmu 

 Jste spolehlivý/á, flexibilní a komunikativní  

 Vlastníte řidičský průkaz sk. B 

Můžete se těšit na: 

 Práci s nejmodernějšími technologiemi 

(dispečerský tréninkový simulátor) 

 Dlouhodobou perspektivu uplatnění 

a zázemí stabilní společnosti 

 Sladění pracovního a osobního života 

 Příjemné pracovní prostředí  

 Rozvoj a další vzdělávání 

 Odpovídající finanční ohodnocení 

 Širokou škálu zaměstnaneckých výhod a 

benefitů 

 Místo výkonu práce Praha 10 

 Nástup možný ihned, i na zkrácený pracovní 

úvazek s vyhlídkou budoucího full time 

Vaše životopisy posílejte: 

Robin Helebrant 
HR Business Partner 
ČEPS, a.s.  

Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 

Telefon: +420 720 032 875 

E-mail: helebrant@ceps.cz  

 


