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Vedoucí úseku distribuce elektřiny 

Požadavky: 

- ÚSO nebo i VŠ vzdělání odborného směru (elektrotechnika, energetika) 
-  Kvalifikace dle § 8 dle vyhlášky č. 50/1978 bez omezení napětí 
- minimálně 5 let praxe v řízení provozu (z toho min. 3 roky s vedením kolektivu)  
- pokročilá znalost MS Office – Excel 
- znalost informačního systému SAP, E-SADA a AISYS výhodou 
- komunikativní schopnosti a schopnost vedení kolektivu 
- spolehlivost a schopnost týmové práce 
- časová flexibilita 
- znalost Energetického zákona č. 458/2000 Sb.,  všeobecný přehled ČSN a 

montážních prací v oblasti elektro a telekomunikací vítány 
- řidičský průkaz sk. B  

Náplň činnosti: 

- celkové řízení provozu distribuce elektřiny a služeb elektronických komunikací 
- zpracování energetických bilancí provozu, tvorba plánu dodávky a nákupu elektřiny a 

poskytování služeb elektronických komunikací 
- zajištění pravidelného servisu elektrických zařízení 
- zajištění kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení – tlaková, elektro apod. 
- vedení a aktualizace majetkové evidence  
- aktualizace a zpracovaní podkladů pro fakturaci odběratelům 
- zpracovaní výkazů a hlášení pro OTE a ERU 
- zpracování podkladů pro výplatu mezd podřízených pracovníků 
- spolupráce při přípravě podkladů pro realizaci investičních akcí na řízeném úseku. 
- spolupráce při přípravě plánu výroby EE ve společnosti 
- komunikace s odběrateli, řešení jejich požadavků a potřeb. 

Nabízíme: 

- zázemí stabilní společnosti 
- mzdové ohodnocení odpovídající náročnosti vykonávané práce  
- služební vozidlo a služební telefon s možností využití k soukromým účelům 
- možnost odborného i profesního růstu 
- zaměstnanecké benefity  

Možnost nástupu:  1. 9. 2016 

Místo výkonu práce:  Vsetín 

Nabídky zasílejte:   vždy s označením „Vedoucí ÚDE“ 

 poštou na adresu: Zásobování teplem Vsetín a.s. 
Ing. Ludmila Hoferková 
tajemník společnosti 
Jiráskova 1326 
755 01 VSETÍN 

 nebo e-mailem na adresu: ludmila.hoferkova@mvv.cz 


