Efektivní financování úspor energie

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

Projektový manažer
Pracovní náplň:
samostatné řízení projektů a odpovědnost za úspěšné dokončení
koordinace při realizaci projektů v oblasti stavebnictví, úspor energie, rekonstrukce
zdrojů tepla s orientací na využívání obnovitelných zdrojů
komunikace se zákazníkem – investorem, následně i dodavatelem díla
komunikace s projektantem a technickým dozorem díla při přípravě a realizaci
komunikace se státní sférou – stavební úřad, poskytovatel dotace
příprava podkladů pro tendrová řízení, vyhodnocení nabídek
administrativní činnost spojená s projektovým řízením ve vztahu k investorovi a
poskytovateli dotace
Požadujeme:
min. 5 let praxe v oblasti stavebnictví – projektové řízení event. řízení kolektivu
min. 3 letá zkušenost s dotačním prostředím (např. OPŽP, OPPI, ROP, ZÚ n. NZÚ)
vysokoškolské vzdělání technického směru (inženýrské, bakalářské), nejlépe v oborech
pozemní stavby, TZB, technika životního prostředí, energetika apod.
zájem učit se nové věci, rozhodovací schopnosti
samostatnost, pečlivost, spolehlivost, kreativita
příjemné a profesionální vystupování
řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme:
samostatnou práci v mladém kolektivu a dynamicky rozvíjejícím se sektoru stavebnictví
zajímavou různorodou práci s možností rozvoje znalostí
možnost dalšího profesního růstu a vzdělávání pod vedením úspěšných manažerů,
projektantů a energetických auditorů
zajímavé platové podmínky (pevná i pohyblivá složka platu)
finanční bonusy v případě flexibilního nasazení s nadstandardními výsledky
standardní benefity, dovolená nad rámec zákonného minima
Výhodou:
znalost zákona o zadávání veřejných zakázek
orientace v dotačních programech se zaměřením na municipalitu a stavební výrobu
Stručná charakteristika společnosti:
Společnost Energy Benefit Centre je dceřiná organizace internetového portálu TZB-info, zabývající se
především poradenskou činností v oblasti financování a získávání dotací především z OPŽP, OPPI, ROP.
Hlavní činností je projektové řízení a vedení staveb, projekce a auditorství v oblasti energeticky
úsporného stavebnictví. Významnou klientelu tvoří zejména veřejný sektor a podnikatelské subjekty.
Zajišťujeme komplexní služby k energetickým projektům. Další informace na www.energy-benefit.cz
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