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A HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

munkatársat keres 

PIACFELÜGYELETI GYAKORNOK 

munkakörbe 

____________________________________________________________ 

Új kollégánkat keressük, aki segít nekünk még jobbá tenni piacfelügyeleti 
tevékenységünket.  
 

 Érdekelnek az energiapiacok? Érdekel a tőzsde világa? 

 Fontos számodra, hogy munkád változatos legyen; a rutinfeladatok és a 
kreatív, kihívást jelentő projektek váltsák egymást?  

 Szeretsz csapatban dolgozni és komplexebb problémákon közösen 
gondolkodni, de elboldogulsz egyedül is, mikor tiszta és egyértelmű 
szabályzatok és folyamatok mentén kell haladnod?  

 Otthonosan mozogsz a számok világában, és az IT sem áll távol tőled? 
 

Ha igen, akkor lehet, hogy pont Téged keresünk! 
 

Ezek a feladatok várnak rád 

 A kereskedési aktivitás és a piaci tevékenységek figyelemmel kísérése 
kereskedési platformjainkon, valamint ezek felügyelete 

 Napi piacfelügyeleti folyamatok zökkenőmentes és zavartalan biztosítása 

 Adatszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása a nagykereskedelmi 
energiaszabályozók és az uniós hatóságok irányába 

 Kapcsolattartás az érintett szabályozókkal és hatóságokkal, valamint a 
tagjainkkal és a partnereinkkel 

 A piaci adatok és piaci eredmények elemzése, statisztikák és jelentések 
készítése, valamint publikus riportok és prezentációk készítése 

 Külsős és belsős projektek támogatása, részvétel az új rendszerek 
tesztelésében és IT fejlesztésekben 

 

Ha magadra ismersz és rendelkezel az alábbiakkal 

 Érdeklődsz az energiaipar vagy a tőzsde iránt 

 Rutinosan használod a Microsoft Excel, Word és PowerPoint programokat 

 Nemzetközi tevékenységünk miatt elengedhetetlen, hogy magabiztos 
legyen az angol nyelvtudásod szóban és írásban egyaránt  

 Tudsz önállóan is dolgozni, szabályzatokat értelmezni és követni 
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 Felsőfokú gazdasági vagy műszaki tanulmányokat folytatsz, jó analitikus 
gondolkodásmóddal, proaktív személyiséggel, jó kommunikációs és 
együttműködési készséggel rendelkezel 
 

Ha a felsoroltakban magadra ismertél, ne habozz és add le 
jelentkezésedet még ma! 

  

Amit kínálunk 

Változatos és felelősségteljes gyakornoki munkakört, nemzetközi 
munkakörnyezetet, illetve egy barátságos csapatot (kb. 60 fő) és támogató légkört. 
A munkavégzés helye a vírushelyzet függvényében az irodai és a home office között 
váltakozik. Irodánk a XIII. kerület frekventált, tömegközlekedéssel jól 
megközelíthető részén helyezkedik el.  
 
Munkavégzés helye 

 Budapest, XIII. kerület 
 

Egyéb 

 Teljes vagy részmunkaidős gyakornoki lehetőség megegyezés szerinti 
intervallumra 

 www.hupx.hu 
 

Kezdés 

 Azonnal 
 
Jelentkezés módja 

Magyar- és angol nyelvű önéletrajzod, motivációs leveled a bérigény megjelölésével 

a karrier@hupx.hu címre várjuk. 
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