Efektivní financování úspor energie

Projektant TZB – vytápění, větrání, ZTI
Praha, Brno, Hradec Králové, České Budějovice
Do našeho profesionálního a kreativního týmu hledáme kolegyni/kolegu na pozici projektanta
technických zařízení budov se specializací na vytápění, větrání nebo ZTI. Kromě standardního Autocadu
uvítáme ochotu učit se nové věci. Případná znalost tvorby projektů budov založených na informačním
modelu (BIM), pomocí software REVIT je ocenitelnou výhodou. Orientujeme se na pozemní stavitelství, kde
převažují energeticky šetrné rekonstrukce budov s využitím nejmodernějších materiálů a dostupných
technologií vytápění využívající obnovitelné zdroje. Technologie jako absorpční plynová tepelná čerpadla,
nucené větrání s rekuperací, fotovoltaika nebo fototermika jsou na denním pořádku. Novostavby cílíme
nízkoenergetickým, nulových, pasivním až aktivním směrem.

Náplň práce:
 projekční činnost – rekonstrukce a novostavby - ve všech úrovních od studie, přes
dokumentace pro územní řízení, stavební povolení po prováděcí projektovou
dokumentaci a dokumentaci pro výběr zhotovitele
 vykonávání autorského dozoru event. technického dozoru při realizaci stavby
Požadujeme:







SŠ/VŠ vzdělání stavebního nebo technického směru
Pečlivost, pracovitost, efektivita, spolehlivost, analytické myšlení, flexibilita, loajalita
Dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
Dobrá znalost AutoCAD, příp. 3D programu (výhodou Revit)
Předchozí prokazatelná odborná praxe
Aktivní řidič

Nabízíme:
 Zázemí stabilní renomované společnosti v oblasti energetických úspor a dotací
 Férové pracovní prostředí v pobočce firmy
 Finanční ohodnocení odpovídající výkonu i efektivitě (pobočky, týmu i jednotlivce)
 Získání cenných zkušeností s kompletním průběhem a vedením zakázek, realizací aj.
 Pro zaměstnance další benefity (stravenky, služební mobil, 5 týdnů ŘD)
 Firemní školení a sportovní aktivity v rámci teambuildingů
 Možnost firemního školení programu REVIT (kreslení v 3D)
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 společnosti, libor.novak@energy-benefit.cz

Energy Benefit Centre a.s.

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

