
 

 

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 oddělení Diagnostiky  
kvality elektrické energie 
 

Pracovní náplň: 

 Verifikace analýz a vyhodnocování kvality  

el. energie dle EN 50160. 

 Koordinuje modernizaci svěřené technologie 

projektovým způsobem. 

 Řeší incidenty/problémy v dohledových 

systémech. 

 Posuzuje a připomínkuje projektovou 

dokumentaci. 

 Provádí montáž a servis kvalitoměrů a 

elektroměrů v rozvaděčích ČEPS a obchodních 

partnerů.  

 Zajišťuje kalibraci měřící techniky. 

 Eviduje měřicí techniku v SAP (modul PM) 

 Spolupracuje s dispečinkem přenosové soustavy  

 Koordinuje činnost s ostatními útvary ČEPS 

 Může spolupracovat na tvorbě legislativy 

Požadujeme: 

 SŠ / VŠ vzdělání elektrotechnického směru 

 Zkušenosti s montáží měřicí technikou nutností 

 Zkušenosti s montáží kvalitoměru či elektroměru 

výhodou 

 Dobrou znalost MS office 

 Osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci dle vyhl. 

č. 50/1978 Sb. par. 5 a vyšší 

 Praxi v oblasti montáží min. 4 roky výhodou 

 Praxi s analytickým sw výhodou 

 Dobré komunikační a organizační schopnosti 

 Chuť učit se nové věci, samostatnost, 

spolehlivost, flexibilita, týmová spolupráce 

 Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič 

 

Nabízíme: 

 Zaškolení ve specifických SW.  

 Místo výkonu práce Brno Komárovská. 

 Nástup od 1. 3. 2023, dohodou. 

 Motivující mzdové ohodnocení. 

 Široké množství atraktivních benefitů. 

 Dlouhodobá perspektiva uplatnění a stabilní 

zázemí velké společnosti. 

 Zajímavá a různorodá práce. 

 Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje. 

 Příjemné a klidné pracovní prostředí. 

 

Vaše životopisy posílejte na adresu: 

ČEPS, a.s. Bc. Robin Helebrant 

Oddělení HR front office 

Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 

Telefon: +420 720 032 875 

E-mail: helebrant@ceps.cz 
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