
Trading System administrator- full i part time 

 

KOHO HLEDÁM: 

Do týmu ETRM (Energy Trading and Risk Management) Operations, Trading hledáme kolegu/kolegyni, který/á bude spravovat a 
rozvíjet systémy pro podporu obchodování s komoditami. Bude se setkávat s novými IT technologiemi a rozvíjet své dovednosti v 
jednom z nejzajímavějších oborů - Trading. 

Milan Vodehnal, Head of ETRM Operations, Trading 

CO BYSTE U NÁS DĚLAL/A: 

• Správa systémů Tradingu – podpora obchodníkům (například při zadávání obchodů do systému), administrace energetických 
systémů (např. konfigurace nových trhů), identifikace chyb (např. chybějící data), návrh nápravných opatření a samotné řešení 
chyb 

• Rozvoj systémů Tradingu – podílení se na rozvoji systémů ve fázi business analýzy, poskytování návrhů na zlepšení funkcionalit 

JSTE TEN PRAVÝ KANDIDÁT? 

• Jste studentem či absolventem VŠ, ideálně IT oboru? 
• Baví Vás IT technologie (Java, SQL, VBAc, komplexní IT systémy)? 
• Setkal jste se s administrací/konfigurací IT systémů? 
• Rád/a byste pronikl/a do problematiky Tradingu obecně a i do specifik energetických trhů? 
• Rád/a překonáváte překážky, a jste dobrý/á v hledání příčin problémů? 
• Jste konstruktivní a rád/a hledáte řešení a východiska? 
• Nebráníte se být jednou do měsíce o víkendu na telefonu pro případ vzdálené podpory 
• Do you speak English? Cool! Come and join us! 

KOHO HLEDÁME: 

• Analytika - který rád řeší problémy a přichází věcem na kloub. 
• Velké plus dostanete za zkušenosti se správou systémů. 
• Chytrého kolegu - kterého baví řešit problémy. 
• Samostatného kolegu – nepotřebujete vést „za ručičku“, ale nebojte, se vším Vám rádi poradíme. 
• Dotahovače – dotahujete věci do konce a nespokojíte se s rozdělanou prací. 
• A vůbec - pojďme si o tom povykládat osobně! 

NA OPLÁTKU VÁM NABÍDNEME: 

• Zaměstnání u stabilní a ekonomicky silné společnosti s předním umístěním v anketách TOP zaměstnavatelů, 
• širokou škálu zaměstnaneckých výhod  
• odpovídající finanční ohodnocení, 
• možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu, 
• možnost jednoho dne v týdnu homeoffice po zaškolení,  
• mladý kolektiv a přátelské prostředí. 
• možnost pracovat na zkrácený úvazek či studijní volno 

SPOLEČNOST: ČEZ, a.s. 

Nástup dohodou, už teď se na Vás těšíme! 

Jak se o Vás dozvíme? Přihlaste se do výběrového řízení prostřednictvím tohoto odkazu: 

https://kdejinde.jobs.cz/detail/form/?id=G2-1428991887-aden_brand0&rps=202  

Nebo, vaše CV a souhlas se zpracováním osobních údajů zašlete na e-mail michala.tycova@cez.cz, do předmětu prosím uveďte 
„Trading System administrator“. 


