Společnost Union Grid, s.r.o., člen Skupiny Carbounion, vyhlašuje výběrové řízení na
následující pozici:

Elektromontér, montér pro oblast výstavba vedení ZVN a VVN

Pracoviště:
Oblast ČR
Pracovní náplň:







Provádění montážních prací na vedení ZVN, VVN
Dodržování harmonogramů prací
Dodržování předpisů BOZP, PO a ochrany životního prostředí
Udržování a kontrola pracovních a ochranných pomůcek
Dodržování dalších požadavků určených interní dokumentací společnosti
Provádění dalších činností dle požadavků vedoucího pracovníka

Odpovědnost za:




Provedení prací v souladu s předpisy BOZP, PO a ochranou životního prostředí
Dodržování stanovených harmonogramů prací
Udržování kázně a pořádku na svém pracovišti

Požadujeme:
 Vyučen v oboru elektro
 Elektrotechnická kvalifikace dle vyhl. č. 50/1978 Sb. - § 5
 Praxe v řízení motorového vozidla sk. B, sk. C výhodou (možnost rozšíření této kvalifikace)
 Odpovědnost, preciznost a samostatnost
 Flexibilita, ochota pracovat přesčas
 Vysoké pracovní nasazení
 Ochota se dále vzdělávat
 Dobrý zdravotní stav
Nabízíme:
 Zaměstnání v rámci stabilní a ekonomicky silné Skupiny Carbounion
 Nadstandardní zaměstnanecké výhody
 Odpovídající finanční ohodnocení
 Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu

V případě Vašeho zájmu či dotazů ohledně možností zaměstnání zasílejte Vaše podněty na níže uvedený
kontakt.
Kontakt:
Písemná komunikace:
Union Grid, s.r.o.
K rukám personalistky Ing. Jana Havelková
Václavské náměstí 846/1
Praha 1
110 00
Elektronická komunikace:
j.havelkova@carbounion.cz

O společnosti
Společnost Union Grid, s.r.o. vznikla v roce 2014 jako společná firma 2 českých energetických
společností CARBOUNION BOHEMIA a E.ON Česká republika. Společnost Union Grid se zaměřuje
na projekty výstavby a oprav trafostanic a linek velmi vysokého napětí a pokrývá svými aktivitami celé
území České republiky.
CARBOUNION BOHEMIA je dlouhodobě největším nezávislým obchodníkem s uhlím a elektřinou
v ČR. Společnost byla založena již v roce 1998 a stala se jedním z nejvýznamnějších hráčů na
energetickém trhu ve střední Evropě.
E.ON Česká republika je společností řídící podnikatelské aktivity německé nadnárodní společnosti
E.ON na českém energetickém trhu. Společnost na českém trhu působí od roku 1998 a jedná se o jednu
z největších energetických firem v České republice.

