
    

 

Specialista EPC projektů 
Máte zkušenosti s technologickým zařízením budov, vytápěním, chlazením? Máte zájem se v tomto oboru 
nadále zdokonalovat a pracovat s širokým portfoliem energeticky úsporných technologií a chytrých řešení? 
Chcete vstoupit do jednoho z nejatraktivnějších a nejprogresivnějších odvětví energetiky – energetických 
služeb se zaručeným výsledkem? 

Do týmu divize energetických služeb hledáme kolegu/kolegyni na pozici „Specialista EPC projektů“, který 
bude mít na starosti návrhy energeticky úsporných opatření v rámci EPC projektů. 

Energetická skupina MVV Energie CZ patří k předním výrobcům a distributorům tepelné energie v České republice. 
Zároveň se jedná o jednoho z největších poskytovatelů energetických služeb v České republice. Právě v oblasti 
energetických úspor na trhu působíme více než 20 let a v současné době rozšiřujeme náš tým. 

Jaká bude Vaše práce 

 sestavování návrhů energeticky úsporných opatření pro klienty, zpracovávání energetických bilancí, analýz 
toků energií a podobně 

 spolupráce při tvorbě cenových nabídek 

 inženýrská a koordinační činnost v investiční výstavbě, řízení subdodavatelů, komunikace s klientem 

 dohled nad servisem a provozováním instalovaných technologií 

 vyhodnocování výsledků úspor energií 

Co od Vás očekáváme 

 VŠ vzdělání technického směru (ideálně elektroenergetika, či TZB) 

 Praxi v oboru alespoň 3 roky 

 Velmi dobrou orientaci a technické povědomí problematiky TZB, ale i konkrétních technologií (TČ, KGJ apod.) 

 Orientaci v energetické legislativě 

 Samostatnost ale zároveň nutnost týmové práce 

 Orientaci na výsledky 

 Zájem se dále profesně rozvíjet, zejména v oblasti nových technologií 

 Znalost Aj vítána, není nutnou podmínkou 

 Certifikace, či autorizace velmi vítána 

 Bezproblémové PC dovednosti, ŘP kat. B – aktivní řidič 

 Co můžete čekat od nás 

 Práci na plný pracovní úvazek 

 Platové podmínky odpovídající náročnosti pracovní pozice 

 Nadstandardní zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, sick-days, možnost Home Office, stravenky a flexi 
pasy, jazykové kurzy zdarma) 

 Lokalita s bezproblémovou dostupností 

 Mimořádně atraktivní pracovní náplň 

 Nástup možný ihned, příp. dle dohody 

 

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete prosím Váš životopis  

na jobs@mvv.cz a do předmětu e-mailu uveďte „Specialista EPC“  

MVV Energie CZ a.s., Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, tel.: 272 113 113, www.mvv.cz 


