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Č. j.: 13008-1/2022-ERU 
Datum: 3. srpna 2022 

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

Specialista pro vztahy s veřejností v Oddělení kanceláře Rady 
(tiskový mluvčí) 

 
Charakteristika činnosti: 

 komunikace se zástupci médií; 
 monitoring médií a kauz sledovaných ERÚ; 
 tvorba koncepce mediální komunikace a spolupráce celkové PR strategii ERÚ; 
 podíl na projektech ve vztahu k veřejnosti (ochrana spotřebitele apod.); 
 zpracování informací pro interní i externí potřeby ERÚ. 

 
Požadujeme: 

 ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. 
 

Výhodou: 

 nadstandardní komunikační dovednosti; 
 pokročilá znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, PowerPoint); 
 zkušenosti z oblasti tvorby strategických dokumentů, metodik, postupů a vnitřních předpisů; 
 orientace v ochraně spotřebitele, v energetice a regulatorní oblasti; 
 zkušenost s obsluhou některého z webových redakčních systémů; 
 zkušenost se správou sociálních sítí; 
 spolehlivost a zodpovědnost; 
 schopnost pracovat samostatně a pod časovým tlakem. 

 
Nabízíme: 

 pracovní poměr na dobu neurčitou; 
 pružné rozvržení pracovní doby; 
 systematický osobní a odborný rozvoj; 
 platové zařazení podle platných předpisů pro státní správu - 13. platová třída, 
 odměny za úspěšné splnění mimořádných úkolů; 
 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna; 
 stravovací poukázky a další plnění z FKSP; 
 stabilní prostředí orgánu státní správy; 
 zajímavou kreativní práci. 

 
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.  


