Efektivní financování úspor energie

Energetický specialista/auditor
pro spolupráci především na dotačních projektech
Praha, Brno, Hradec Králové, České Budějovice
Stručná charakteristika společnosti:
Společnost Energy Benefit Centre je partnerská organizace internetového portálu TZB-info, zabývající se
mimo jiné poradenskou činností v oblasti financování a získávání dotací především z OPŽP, OPPI, ROP.
Hlavní činností je projekce budovy, projektové řízení a vedení staveb, 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

Náplň práce:





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.
Dále uvítáme souběžně znalost projektování – zaměření TZB, VZT, ZTI
V případě potřeby administrativní aj. činnost spojená s projekty i s prací pobočky

Požadujeme:








Pečlivost, pracovitost, efektivitu, kreativitu i spolehlivost
VŠ vzdělání stavebního nebo strojního směru
Dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
Dobrá znalost kreslení v programu AutoCAD
Znalost programu pro energetické hodnocení budov výhodou (Protech, Energie)
Schopnost pracovat samostatně i týmově
Výhodou předchozí prokazatelná praxe

Nabízíme:







Zázemí stabilní renomované společnosti v oblasti energetických dotací
Férové pracovní prostředí v pobočce firmy
Finanční ohodnocení odpovídající výkonu i efektivitě (pobočky i jednotlivce)
Spolupráci na zajímavých projektech
Získání cenných zkušeností s kompletním průběhem a vedením zakázek a realizace)
Pro zaměstnance další benefity (stravenky, služební mobil, 5 týdnů ŘD)

Nástup možný po dohodě ihned.
Svoje písemné nabídky s profesním CV a s uvedením vlastní orientační představy
očekávaného finančního ohodnocení i s aktuální fotografií prosím posílejte výhradně
elektronicky na níže uvedený e-mailový kontakt.

Kontakt:
Energy Benefit Centre a.s.
www.energy-benefit.cz
Ing. Libor Novák - ředitel, libor.novak@energy-benefit.cz

Energy Benefit Centre a.s.
Thákurova 531/4
160 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

