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A CEEGEX Zrt. a magyarországi energiatőzsde-csoport (HUPX Csoport) tagja, amely a közép-kelet-
európai régióban elismert, innovatív, vezető pozíciót betöltő magyar „gáztőzsde” működtetője. 
Biztonságos és megbízható hosszú távú megoldást nyújt partnereinek, miközben együttműködési 
lehetőséget biztosít a régió gázkereskedelmi szereplői számára.  

 
A CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

munkatársat keres  
 

JUNIOR GÁZPIACI ÉS FELÜGYELETI ELEMZŐ 
munkakörbe 

__________________________________________________________________________________ 
 

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

 Érdekelnek a gázpiacok és a tőzsde világa?  
 Fontos számodra, hogy munkád változatos legyen; a rutinfeladatok és kihívást jelentő 
projektek kiegyensúlyozott arányban váltság egymást?  

 Szeretsz csapatban dolgozni mikor komplex feladatok megoldása a cél és elboldogulsz 
egyedül 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 van számodra egy ajánlatunk! 
 

Ezek a feladatok várnak rád: 
 Tőzsdei kereskedés nyomon követése 
 Kereskedési rendszer működtetése 
 A földgázpiacon zajló kerekedés szabályszerűségének vizsgálata 
 Energiapiaci és piacfelügyeleti elemzések, jelentések, statisztikák készítése  
 Üzleti és piacfejlesztési projektek szakmai támogatása 
 Kapcsolattartás piaci szereplőkkel, társszervezetekkel 
 Prezentációk, beszámolók készítése 
 

Téged keresünk, ha rendelkezel az alábbiakkal 
 Érdeklődsz a gázipar iránt. 
 Rutinosan használod a Microsoft Excel, Word és PowerPoint programokat. 
 Nemzetközi tevékenységünk miatt elengedhetetlen, hogy magabiztos legyen az angol 
nyelvtudásod szóban és írásban egyaránt. 

 Előny, ha a felsorolt feladatok közül néhányban rendelkezel 1-2 éves releváns 
munkatapasztalattal- illetve VBA és SQL programozási ismeretekkel. 

 Amennyiben felsőfokú gazdasági vagy műszaki végzettséggel, jó analitikus 
gondolkodásmóddal, proaktív és eredményorientált személyiséggel, jó kommunikációs és 
együttműködési készséggel rendelkezel akkor: 

 
Ne habozz és add le jelentkezésedet még ma! 

  
Amit kínálunk: 
Teljes munkaidőben szuper-stabil vállalati hátteret, változatos és felelősségteljes munkakört, 
nemzetközi munkakörnyezetet illetve fantasztikus csapatot (kb 50 fő), támogató légkört és – 
amennyiben és amikor a vírushelyzet is megengedi - egy kényelmes, trendi irodát a XIII. kerületben, 
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metró mellett. Az irodában kávé vár rád, és egy felső kategóriás laptop. Utóbbi az irodán kívül is elkísér, 
a céges mobiltelefonnal együtt, home office lehetősége miatt erre szükséged lesz.  
 

 
Munkavégzés helye: 

 Budapest, XIII. kerület 
 
Egyéb: 

 Teljes munkaidős foglalkoztatás 
 
Kezdés: 

 Azonnal 
 
Jelentkezés módja: 
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, hogy magyar- és angol nyelvű önéletrajzát, motivációs 
levelét, a bérigény megjelölésével a karrier@ceegex.hu címre küldje.  
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