
Udział w pracach projektowych związanych z wdrożeniem systemu informatycznego wspierającego w
przyłączeniu do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE)
Projektowanie i weryfikacja procesów wewnętrznych przekładających się na komunikację z CSIRE
oraz założeń do ich realizacji
Określanie wymagań funkcjonalnych dla systemów dziedzinowych wspierających funkcjonowanie
OSD we współpracy z OIRE
Prowadzenie uzgodnień z dostawcami dziedzinowych systemów informatycznych w zakresie
integracji z platformą integracyjną
Prowadzenie prac wspierających realizację testów, odbiorów i uruchomienie procesu przyłączenia do
CSIRE oraz poprawność działania interfejsów z systemami dziedzinowymi, a docelowo nadzór nad
poprawnym funkcjonowaniem przepływu procesów wewnętrznych w zakresie komunikacji i
kompletności danych
Prowadzenie współpracy z WUM (Wykonawca Usług Migracji) i OIRE (Operator Informacji Rynku
Energii) na poszczególnych etapach procesu przyłączenia do CSIRE (migracja, inicjacja połączenia z
CSIRE); docelowo obsługa powdrożeniowa – bieżąca obsługa komunikacji i poprawności działania
platformy integracyjnej
Analizowanie incydentów, błędów i innych nieprawidłowości w połączeniach między systemami
dziedzinowymi w ujęciu biznesowym
Reagowanie na zmiany przepisów prawa oraz zmiany w dokumentacji branżowej IRiESD, IRiESP,
IRiESP-OIRE implikujące konieczność modyfikacji kluczowych parametrów zdefiniowanych w
systemach dziedzinowych
Opracowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z integracją systemów dziedzinowych
Bieżąca obsługa przedmiotu umów z WUM i OIRE

Polenergia Dystrybucja buduje oraz utrzymuje własną infrastrukturę elektroenergetyczną na terenie całej
Polski, poprzez którą świadczymy usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej. Pełni funkcję
niezależnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSDn), działając na obszarze całego kraju, tworząc
nowe obszary dystrybucyjne. Naszymi Klientami są galerie handlowe, biurowce, parki przemysłowe,

centra magazynowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe.
Największą grupę odbiorców stanowią Klienci indywidualni w ramach osiedli mieszkaniowych

zlokalizowanych w kilkudziesięciu miastach na terenie całej Polski. Obecnie posiadamy 22 tysiące
Klientów przyłączonych do naszej sieci. Do 2026 planujemy realizację kolejnych 120 projektów

inwestycyjnych co za skutkuje wzrostem bazy klientów do 77 tysięcy. Stawiamy sobie za cel przyjazne,
elastyczne i zorientowane na sukces relacje z Klientami oraz zapewnienie najwyższego standardu

świadczonych usług.

Specjalista ds. procesów rynku energii elektrycznej 
 

Miejsce pracy: Warszawa
 
 
 

GŁÓWNE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZADANIA:



Wykształcenie wyższe techniczne o kierunkach elektrotechnika, informatyka lub pokrewne
Znajomość ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeń w zakresie powierzonych obowiązków, a
także specyfiki funkcjonowania spółek dystrybucyjnych w rynku energii i zależności od OSD
nadrzędnych
Znajomość procedur rynku energii (zmiana sprzedawcy, wymiana danych pomiarowych, pomiarowo-
rozliczeniowych, zagregowanych danych pomiarowych, wymiana informacji rynku energii, proces
rozliczeń URD)
Znajomość dokumentacji branżowej (IRiESP, IRiESD, SWI)
Co najmniej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku związanym z projektowaniem,
zarządzaniu projektami, wdrażaniem oraz optymalizacją procesów biznesowych
Umiejętność systematyzowania i interpretacji informacji oraz danych w zakresie związanym w
tworzeniem procesów
Znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym
Wyjątkowy profesjonalizm zawodowy oraz etyka pracy
Wysokie poczucie odpowiedzialności, sumienność oraz samodzielność
Jesteśmy graczami zespołowymi, dlatego szukamy kogoś, kto jest nastawiony na współpracę 
Docenimy osoby zainteresowane tematyką energetyki odnawialnej i rynkiem energii
Czynne prawo jazdy kat. B

Połączenie bezpieczeństwa zatrudnienia z dynamicznym, ambitnym miejscem pracy
Atrakcyjne wynagrodzenie
Pakiety socjalne i medyczne
Pracę z ludźmi, którzy lubią ze sobą pracować i wierzą w to co robią
Możliwość rozwoju
Pracę w systemie hybrydowym

OPTYMALNY PROFIL KANDYDATA:

CO OFERUJEMY?

 
 
 

Jeśli brzmi to jak oferta dla Ciebie, wyślij swoje CV.
APLIKUJ

 
 
 

Więcej informacji o naszej firmie możesz znaleźć tutaj: Polenergia oraz Polenergia LinkedIn
 

https://polenergia.elementapp.ai/application/v2/4cea3b29-600c-4118-8f4c-6f182edcb5b4/760e4292-f7ba-43fb-a480-519fa86358e7?source=130633c3-e126-40fe-91d0-a2e780d54488
https://www.polenergia.pl/
https://www.linkedin.com/company/polenergia/mycompany/

