
Zarządzanie procesami pozyskania, przetwarzania i wizualizacji danych:

Współpraca w modelowaniu rynków i rozwoju narzędzi analitycznych:

Bardzo dobra znajomość języków programowania (Python, SQL, VBA, inne) 
Znajomość baz danych (w szczególności PostgreSQL) i pracy z dużymi zbiorami danych,
zaawansowanej analizy i wnioskowania. Dodatkowym atutem będzie znajomość Apache
Airflow/technologii budowy skalowanych aplikacji i technologii chmurowych
Wykształcenie wyższe II stopnia, preferowane techniczne, statystyka, ekonometria lub pokrewne
Minimum dwa lata doświadczenia, preferowane w sektorze energetycznym lub finansowym
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
Umiejętność analizowania dużej ilości danych i weryfikowania ich poprawności
Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji na szybko zmieniającym się rynku

Polenergia Obrót specjalizuje się w hurtowym obrocie energią elektryczną, gazem, prawami
majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gwarancjami pochodzenia. Prowadzi działalność na

rynku polskim, niemieckim, czeskim, słowackim, węgierskim i ukraińskim. Oferuje również szeroką gamę
produktów i usług dedykowanych odbiorcom przemysłowym i producentom zielonej energii.

 

Specjalista/tka ds. inżynierii danych
 

Miejsce pracy: Warszawa
 
 
 

GŁÓWNE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZADANIA:

       a) tworzenie i monitoring automatycznych procesów ETL, dashboardów i raportów operacyjnych
       b) przygotowywanie narzędzi automatyzujących prace analityczne i związane z zarządzaniem
           ryzykiem rynkowym
       c) zarządzanie wewnętrzną bazą danych PostgreSQL i kontrola jakości danych
       d) bieżące wsparcie działu tradingu w budowie automatycznych skryptów i narzędzi wspomagających 
           podejmowanie decyzji  

       a) wsparcie w budowie modeli prognostycznych dla rynków energii i gazu ziemnego
       b) wsparcie w raportowaniu do Zarządu i budowie automatycznych dashboardów (PowerBI, Python,     
           XLS)
       c) przebudowywanie i aktualizacja istniejących skryptów Python, VBA i SQL
       d) wsparcie w zakresie zarządzania pobieraniem i analityką danych pomiarowych z jednostek 
           wytwórczych OZE

OPTYMALNY PROFIL:



Wyjątkowy profesjonalizm zawodowy oraz etyka pracy
Doskonała umiejętność organizacji pracy własnej
Wysokie poczucie odpowiedzialności, sumienność, samodzielność, wielozadaniowość
Jesteśmy graczami zespołowymi, dlatego szukamy kogoś, kto jest nastawiony na współpracę
Docenimy osoby zainteresowane tematyką energetyki odnawialnej i rynkiem energii

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

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/v2/2df3e0e0-b50a-4038-bc99-1a28f6f2814a/760e4292-f7ba-43fb-a480-519fa86358e7?source=130633c3-e126-40fe-91d0-a2e780d54488
https://www.polenergia.pl/
https://www.linkedin.com/company/polenergia/mycompany/

