Do projektového oddělení naší české společnosti přijmeme posilu na místo:
PROJEKTANT ELEKTRO/KONSTRUKTÉR ELEKTRO
Místo výkonu práce: Praha 4 - Braník
Nabízený plat: odpovídající pracovní náplni
Druh pracovního poměru: plný úvazek
Náplň práce
 Tvorba technické projektové dokumentace v různých stupních a předprojektové
přípravy (zaměření na vodní elektrárny a vodní díla).
 Tvorba koncepčních návrhů jednotlivých části (řídící systém, rozvody VVN, VN
a NN, ochrany ad.).
 Samostatné zpracování projektové dokumentace na základě technologických
a stavebních podkladů, zpracování technických zpráv, vypracování projektu,
projednávání dokumentace se zainteresovanými stranami.
 Zpracování projekční
části
výkresové
dokumentace
rozvaděče
a odpovědnost za její úplnost a správnost vč. specifikace materiálů.
 Tvorba a modifikace konstrukční výkresové dokumentace
 Spolupráce na odstranění nalezených chyb, řešení atypických konstrukčních
řešeních ad.
 Úzká spolupráce s projektovým manažerem
 Podpora při zkoušení, instalaci a oživování (v ČR i zahraničí)
 Návrhy nastavení elektrických ochran různých výrobců včetně oživení
a odzkoušení na stavbě
 Práce v kolektivu
Co požadujeme?
 SS nebo VŠ vzdělání v obor elektro (silnoproud, pohony, výroba el. energie)
 Orientaci a schopnost čtení technické a výkresové dokumentace včetně
prostorové orientace
 Uživatelská znalost práce v AutoCAD nebo ProgeCAD (převážně 2D) programu
a MS Office/Open Office odpovídající vykonávané činnosti
 Znalost práce v projekčním programu ELCAD nebo jiném databázovém
projekčním programu (výhodou)
 Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni (čtení, psaní, poslech) - další
jazyk (španělština či ruština) výhodou
 Vyhlášku číslo 50 § 6 a 10 (výhodou)
 Ochotu cestovat (jednání v rámci ČR a zahraniční služební cesty - svět)
a flexibilitu
 Znalost z oborů nn, vn, vvn, měření a regulace, řízení technologických procesů
(výhodou)
 Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
 Schopnost samostatné práce a zájem o práci
 Spolehlivost a zodpovědnost
 Ochotu dále se vzdělávat
 Praxe v projektování elektro (výhodou)
 Bezúhonnost
Co na oplátku nabízíme?
 Zázemí stabilní rodinné společnosti
 Zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, výuka jazyků atd.)










Pevná/flexibilní pracovní doba s možností občasné práce z domu
Příspěvky na penzijní a životní pojištění
Pozici vhodnou i pro absolventy
Kvalifikační a profesní růst (juniorské a seniorské pozice)
Příjemné pracovní prostředí a kolektiv
Odbornou podporu projektového týmu
Podpora získání dalších osvědčení / autorizace
Pracovní poměr na dobu určitou / neurčitou dle kvalifikace

Zaujala Vás tato nabídka práce na pozici Projektant elektro?
Pokud ano, zašlete svůj strukturovaný životopis ve formátu pdf na emailovou adresu
josef.chroust@elpak.cz. Nebudeme-li Vás kontaktovat do tří týdnů od přijetí Vašeho
životopisu, byla v prvním kole výběrového řízení dána přednost jinému kandidátovi.
Adresa společnosti
ELPAK Praha, spol. s.r.o.
Branická 964/145
147 00 Praha 4
www.elpak.cz
Kontakt
Kontaktní osoba: Josef Chroust
Tel.: +420 739 234 333
E-mail: josef.chroust@elpak.cz

