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

Samostatný projektant pro elektrická zařízení VVN

Pracoviště:
České Budějovice, Brno
Pracovní náplň:





Vedení lokálního týmu projektantů elektrického zařízení
Projekty rekonstrukcí a oprav elektrických stanic a vedení do úrovně VVN
Zpracování všech stupňů dokumentace až po dokumentace provedení stavby včetně návazných
dokumentů (podklady pro kalkulace prací, harmonogramy provedení prací)
Zpracování projektů skutečného provedení stavby na základě předaných podkladů

Odpovědnost za:





Živnost Projektová činnost ve výstavbě
Provedení požadovaných prací v souladu s požadavky zákazníků – provozovatelů distribuční
soustavy
Dodržování legislativních požadavků pro zpracování projektové dokumentace
Udržování kázně a pořádku na svém pracovišti

Požadujeme:
 Vzdělání VŠ
 Praxi v oboru
 Osvědčení o autorizaci ČKAIT pro obor technologická zařízení staveb – autorizovaný inženýr pro
projektování elektrických zařízení
 Elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. č. 50/1978 Sb. - § 10
 Znalost SW AutoCAD, MS Office
 Znalost, RUPLAN EVU, KROS výhodou
 Praxi v řízení motorového vozidla + řidičské oprávnění
 Odpovědnost, preciznost a samostatnost
 Flexibilitu, ochotu pracovat přesčas
 Vysoké pracovní nasazení
 Ochotu 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.

