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Č. j.: 09618-1/2022-ERU 
Datum: 6. května 2022 
 

Energetický regulační úřad 
hledá pro pracoviště v Praze vhodného kandidáta/kandidátku na pozici: 
Finanční referent v Oddělení mezinárodní spolupráce 

 
 

Charakteristika činnosti: 

 zajišťuje zahraniční pracovní cesty (dále ZPC) zaměstnanců ERÚ po administrativní stránce; 
 zajišťuje a realizuje dílčí objednávky (překlady, letenky, ubytování, cestovní pojištění apod.); 
 spolupracuje s odbornými útvary na zpracovávání plánu ZPC a jeho pravidelném vyhodnocování;  
 zabezpečuje zveřejňování zpráv ze ZPC na ePortalu ERÚ; 
 zajišťuje administrativní podporu Oddělení mezinárodní spolupráce; 
 spolupracuje s Odborem správy úřadu na vypracování souvisejících statistik a příprav příslušných 

kapitol Státního závěrečného účtu. 
 
 

Požadujeme: 

 ukončené vyšší odborné vzdělání nebo vzdělání v bakalářském studijním programu. 
 
 

Další podmínky přijetí: 

 ovládání práce na PC – Microsoft Office, Internet; 
 zkušenosti s prací ve státní správě výhodou; 
 řidičské oprávnění skupiny B výhodou. 

 
 

Nabízíme: 

 zajímavou práci v ústředním orgánu státní správy; 
 další osobní a odborný rozvoj; 
 platové zařazení podle platných předpisů pro státní správu (10. platová třída); 
 pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou; 
 pružné rozvržení pracovní doby; 
 5 týdnů dovolené, 5 dní „sickdays“; 
 stravovací poukázky a další plnění z FKSP; 
 zdravotní znevýhodnění není překážkou. 

 
Nástup možný ihned.  

Životopisy s podrobným uvedením praxe zasílejte na adresu Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 
5, 586 01 Jihlava nebo elektronickou poštou na adresu personalni@eru.cz do 20. května 2022. 

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), popř. příslušná 
ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, více na: https://www.eru.cz/cs/gdpr.  


