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Projektový manažer / specialista zakázek  

Máte zkušenosti z řízení realizačních zakázek v oboru TZB?  

Máte zájem pracovat s širokým portfoliem energeticky úsporných technologií a chytrých řešení?  

Chcete vstoupit do jednoho z nejatraktivnějších a nejprogresivnějších odvětví energetiky – energetických 
služeb / energetických úspor? 

Do týmu divize energetických služeb hledáme kolegu/kolegyni na pozici „Projektový manažer“, který bude 
mít na starosti kompletní zajištění realizací našich 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 ČR. Právě v oblasti 
energetických úspor na trhu působí více než 20 let a v současné době rozšiřuje svůj tým. 

Jaká bude Vaše práce 

 Zodpovědnost za realizace energeticky úsporných projektů 

 Komunikace se zástupci klientů, uživatelů objektů a podobně 

 Řízení dodavatelské struktury, koordinace prací  

 Zodpovědnost za termínové a finanční plnění projektu 

 Spolupráce při tvorbě nabídek, technických řešení 

Co od Vás očekáváme 

 VŠ vzdělání technického směru (ideálně TZB či strojní), případně SŠ technického směru  

 Minimálně 3 roky praxe v oboru TZB, zejména v oblasti realizace zakázek  

 Komunikativní a organizační schopnosti 

 Znalost čtení v projektové dokumentaci, znalost legislativy 

 Znalost anglického jazyka výhodou (není podmínkou) 

 Bezproblémové PC dovednosti, ŘP kat. B – aktivní řidič  

Co můžete čekat od nás 

 Práci na plný úvazek (pracovní smlouva) 

 Atraktivní pracovní náplň v neustále se rozvíjejícím se oboru energetických služeb 

 Zajímavé platové podmínky včetně motivačního ohodnocení 

 Nadstandardní zaměstnanecké benefity: týden dovolené navíc, sick days, stravenky, odborné vzdělávání, 
jazykové kurzy, příspěvek na sport, zaměstnanecké akce, penzijní připojištění, nápoje na pracovišti apod. 

 Mladý a dynamický pracovní kolektiv, příjemné pracovní prostředí s velmi dobrou dostupností  

 Nástup možný ihned, příp. dle dohody 

 

 

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete prosím Váš životopis  

na martin.hvozda@mvv.cz a do předmětu e-mailu uveďte „Projektový manažer“  
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