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Junior konzultant pro oblast energetiky  

CGI je přední mezinárodní firma v oblasti IT konzultací a služeb založená v roce 1976. Na českém trhu 
působíme od roku 1993. Spolupráce s 68.000 odborníky, kteří pracují pro CGI ve 40 zemích, nám 
umožňuje spojit znalosti místních podmínek s globálními zkušenostmi a nabídnout špičkové 
poradenství a systémovou integraci, včetně specifických řešení pro různá odvětví. CGI patří mezi 
leadery v poskytování IT služeb pro oblast energetiky celosvětově i na českém trhu. 

O čem to je … 

Zásadní změny v sektoru energetiky v posledních letech přinášejí vzrušující příležitosti pro aplikaci 
nových technologií – smart grids, nabíjení elektromobilů, internet věcí. Mění se ale i tradiční procesy - 
komunikace na energetickém trhu, fakturace nebo zpracování dat z měření.   

Pro naše klienty – největší energetické společnosti v ČR (např. OTE, ČEZ nebo Pražská energetika) – 
dodáváme IT řešení počínaje zúčtovacími systémy, CRM, Business intelligence až po centrální řešení 
pro trh s elektřinou a plynem, mobilní řešení a jiné.  

Pro náš tým aktuálně hledáme kandidáty na pozici junior konzultant. Očekáváme především zájem 
učit se novým věcem a být připraven převzít odpovědnost za různorodé dílčí úkoly v rámci našich 
projektů.  

Co od vás očekáváme 

 Vysokoškolské vzdělání s technickým zaměřením. 

 Zájem učit se novým věcem.  

 Excelentní analytické schopnosti.  

 Znalosti z oblasti energetiky jsou výhodou. 

 Připravenost převzít odpovědnost za různorodé dílčí úkoly – jako prezentace, návrh řešení i 
dodávka (včetně testování, technické dokumentace a případně i programování reportů, 
dílčích rozšíření apod.) 

 Angličtina na komunikační úrovni je nezbytná. 

Co nabízíme  

 Účast na komplexních projektech pro významné energetické společnosti. 

 Profesní růst a rozvoj v rámci certifikovaných tréninkových programů.  

 Odpovídající finanční ohodnocení. 

 Řada dalších benefitů, sportovních příležitostí aj. 

Kontakt 

Zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu: m.handl@cgi.com 


