
 ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD 
 ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD 
 A: Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava 
 T: 564 578 666 – ústředna 
 E: podatelna@eru.cz www.eru.cz 
 ID datové schránky: eeuaau7 
 

 

1/1 

Datum: 17. března 2023 
Č. j.: 03299-1/2023-ERU 

Energetický regulační úřad 
hledá pro pracoviště v Ostravě vhodného kandidáta/kandidátku na pozici: 

Kontrolor v Oddělení správy licencí 
 

Charakteristika činnosti: 

 zajišťování kontrolních akcí ve vybraných oblastech vnitřní činnosti organizace; 
 provádění kontrolní a rozborové činnosti podle pokynů nadřízeného v rozsahu působnosti ERÚ, 

provádění dílčích a analytických prací pro výkon činností oddělení správy licencí; 
 vedení evidence provozů pro ověření technologie dle § 5 odst. 9 energetického zákona; 
 zajišťování nahlížení do spisu; 
 odpovídat za dodržování archivačního procesu v ERÚ; 
 skenování spisů, jejich uzavírání, zabezpečování, dále elektronizaci spisovny licencí do minulosti; 
 plní další úkoly uložené vedoucím útvaru. 

 
Požadujeme: 

 ukončené vyšší odborné vzdělání, případně střední vzdělání s maturitní zkouškou. 
 

Další podmínky přijetí: 
 znalost práce na PC – Excel, Word, internet; 
 pracovní pozice je vhodná pro absolventy škol; 
 schopnost pracovat samostatně i v týmu;  
 odpovědnost, přesnost, ochotu k dalšímu sebevzdělání a loajalitu. 

 
Nabízíme: 

 pracovní poměr na dobu určitou (zástup za RD); 
 pružné rozvržení pracovní doby; 
 systematický osobní a odborný rozvoj; 
 platové zařazení podle platných předpisů pro státní správu - 9. platová třída; 
 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna; 
 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. 

 

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.  


