Efektivní financování úspor energie

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici BRIGÁDNÍK - oddělení energetického auditu

Praha, Brno
Do našeho profesionálního a kreativního týmu hledáme kolegu/kolegyni na pozici BRIGÁDNÍK
do týmu energetických auditorů a specialistů. Co se u nás naučíte kromě vazby
energetických auditů a posudků? Poznáte, jak vznikají energetické dokumenty – PENB,
posudky, energetická hodnocení a audity. Jaké všechny výpočty je možné v rámci budov dělat.
Jaké podklady je potřeba na počátku zajistit, co je nutné udělat a ověřit?
Ke zpracování využíváme software Protech a Energii. Kolegové z projekce pak kromě
standardního Autocadu využívají i SW REVIT pro tvorbu projektů budov založených na
informačním modelu (BIM). Orientujeme se na pozemní stavitelství, kde převažují energeticky
šetrné rekonstrukce budov s využitím nejmodernějších materiálů a dostupných technologií
vytápění využívající obnovitelné zdroje. Takže technologie jako absorpční plynová tepelná
čerpadla, nucené větrání s rekuperací jsou na denním pořádku. Novostavby cílíme
nízkoenergetickým až pasivním směrem. Při tvorbě těchto budov se architekt bez
energetického specialisty neobejde.
Náplň práce:
- Vazba dokumentů, zaměřování současných stavů budov, výpočty základních parametrů
pro energetické posudky a audity
- Zpracování energetických posudků (EP), energetických štítků obálky budovy
(EŠOB), průkazů budov (PENB), energetických auditů (EA) – dle zákona
č. 406/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 480/2012 Sb.
Požadujeme:
- Započaté VŠ vzdělání stavebního nebo technického směru – alespoň 3. ročník
- Znalost práce se softwarem Protech nebo Energie
- Znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
- Znalost kreslícího programu REVIT – výhodou
- Schopnost samostatně pracovat na přidělených úkolech
- Spolehlivost, pečlivost, analytické myšlení, flexibilita, loajalita
Nabízíme:
- Vedení zkušenými autorizovanými energetickými specialisty a auditory podílejícími se na
TOP stavbách po celé ČR
- Zázemí stabilní společnosti, přátelské pracovní prostředí a mladý kolektiv
- Spolupráci na zajímavých projektech, předání dlouholetých zkušeností s vedením
zakázek i zpracováním projektových dokumentací

Místo kanceláře: Praha nebo Brno
Nástup možný ihned.
Svoje písemné nabídky s profesními životopisy prosím posílejte na níže uvedený
e-mailový kontakt.
Kontakt:
Energy Benefit Centre a.s.
www.energy-benefit.cz
Ing. Libor Novák – ředitel společnosti
tel: 270 003 301, 724 321 332
e-mail: libor.novak@energy-benefit.cz
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3
162 00, Praha 6

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 15915.

Telefon: +420 270 003 300
E-mail: kontakt@energy-benefit.cz
Internet: www.energy-benefit.cz

