
 

 

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 vypisuje výběrové řízení na pozici: 

SPECIALISTA/KA ODBORU PŘÍPRAVA 
PROVOZU – PŘENOSOVÉ SLUŽBY 

Pracovní náplň: 

 Zajišťuje přípravu provozu přenosových 

služeb - vytváří plán vypínání zařízení pro 

účely údržby, oprav v souladu s provozem 

distribučních či okolních přenosových sítí a 

zdrojů za dodržení provozní spolehlivosti ve 

všech časových horizontech přípravy 

provozu 

 Zajišťuje podporu v oblasti provozní a 

prováděcí dokumentace pro dispečerskou 

službu a vydává řídící dokumenty v oblasti 

přípravy provozu 

 Provádí koordinaci požadavků na uvolňování 

zařízení PS nebo na jeho zvláštní provoz s 

plánem odstávek zdrojů či vypínání zařízení 

v rámci spolupráce v ČR i zahraničí 

 Podílí se na rozvoji uživatelského SW 

přípravy provozu 

 Organizuje a zajišťuje spolupráci se 

zahraničními partnery 

 Komunikuje se zainteresovanými subjekty na 

národní i mezinárodní úrovni 

Požadujeme: 

 VŠ vzdělání technického směru – obor 

elektrotechnika - silnoproud 

 Uživatelskou znalost práce s počítačem 

(znalost práce s grafickými programy typu 

Auto CAD, Auto Sketch výhodou) 

 Dobré organizační schopnosti 

 Aktivní znalost AJ slovem i písmem na 

úrovni min. B1 

 Velmi dobré komunikační dovednosti 

Nabízíme: 

 Nástup ihned nebo dle dohody 

 Pozice je vhodná i pro absolventy 

 Místo výkonu práce Praha 10 

 Odpovídající mzdové ohodnocení 

+ zaměstnanecké benefity 

 Dlouhodobou perspektivu uplatnění 

a zázemí stabilní společnosti 

 Zajímavou a různorodou práci 

 Příjemné pracovní prostředí 

 Možnost dalšího vzdělávání 

 

Vaše životopisy posílejte na adresu: 
ČEPS, a.s. Mgr. Veronika Válková 
odbor Personalistika 

Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 
Telefon: +420 211 044 818 
E-mail: valkova@ceps.cz  
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