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

Vedoucí sekce pro oblast výstavba vedení ZVN a VVN

Pracoviště:
Oblast ČR
Pracovní náplň:













Vedení realizačního týmu, tj. podpora, motivace, hodnocení výkonu přímých podřízených, péče o
jejich rozvoj, plánování dalšího vzdělávání, kontrolní činnost
Vedení realizačních případů, zejména jejich plánování, kontrola průběhu a předání realizačních akcí,
řízení zakázek
Kontrola dokumentů pro zpracování nabídek a návrhů smluv
Koordinace při zpracování výrobních kalkulací
Schvalování měsíčních výkazů práce
Řízení externího dodavatele pro ekologie při realizaci staveb
Provádění kontrol staveb
Komunikace s ostatními útvary společnosti
Pravidelný reporting za sekci
Vyvíjení úsilí o dosažení co nejlepších ekonomických výsledků sekce
Optimalizace a řízení lidských zdrojů
Kontrola zajištění povinností BOZP, PO a ekologie při realizaci staveb ve spolupráci s technikem
BOZP a PO

Odpovědnost za:







Ekonomické výsledky svěřené sekce
Správnost provedení realizovaných zakázek ve shodě s PD
Podřízené zaměstnance a svěřené subdodavatele
Dodržování předpisů BOZP, PO a ochranu životního prostředí v rámci svěřeného pracoviště
Udržování a kontrolu pracovních a ochranných pomůcek
Koordinaci subdodavatelů na pracovišti

Požadujeme:
 Vysokoškolské vzdělání elektrotechnického směru, případně středoškolské vzdělání s praxí v oboru
min. 5 let
 Autorizace v oboru autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb
 Znalosti MS Office na vysoké uživatelské úrovni
 Uživatelská znalost práce v SW Helios
 Praxe v řízení motorového vozidla skupiny B





Schopnost rychlého rozhodování a analytické myšlení, samostatnost
Organizační schopnosti
Schopnost plánovat a vytvářet priority

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.

