Nabídka číslo: 0355

Projektový manažer pro přípravu a řízení zakázek
Česká republika

Místo působení:
 Divize Kogenerace Třebíč – Hrotovická - průmyslová zóna 160, 674 01 Třebíč
Náplň práce:
 příprava a zpracování technického řešení pro aplikace energetických zakázek a projektů
s využitím kogeneračních jednotek v zahraničí i tuzemsku
 komunikace se zákazníky a dodavateli technologií při nalezení optimálního technickoekonomického řešení
 podílení se na přípravě a zpracování technických podkladů do výběrových řízení pro
nabídky komplexních projektů většího rozsahu
 samostatné zpracování technických podkladů a nabídek pro zakázky a projekty středního
rozsahu
 příprava technických a smluvních podmínek
 příprava a kompletace dokumentace k projektům
 v případě potřeby vlastní řízení projektů či dohled i ve fázi realizace

Požadujeme:
 min. SŠ s maturitou technického zaměření (elektro, strojní), VŠ vzdělání technického
směru výhodou
 komunikativnost - schopnost vést obchodní i technická jednání
 znalost AJ na komunikativní úrovni min. B1 (slovem i písmem), znalost RJ nebo NJ je
vítána
 minimálně 2 roky praxe v oblasti přípravy nebo realizace energetických projektů
 základní orientaci v oblasti energetiky
 znalost práce na PC (zejména MS Office), základní znalosti práce s AutoCAD, Invertor
nebo podobným SW výhodou
 řidičský průkaz skupiny B
 samostatnost a spolehlivost
 schopnost nalézat jiná řešení
 aktivní přístup k zadaným úkolům
 organizační schopnosti

www.tedom.com

Nabízíme:
 perspektivu ve stabilní české firmě s celosvětovou působností nejen v Evropě, ale i
v Americe, Asii a Austrálii
 možnost pracovat pro společnost, která se stala jedním z největších prodejců
kogeneračních jednotek v Evropě
 uplatnit své schopnosti v dynamicky se rozvíjející firmě
 být součástí společnosti s dlouholetou zkušenosti v oblasti kogenerace
 spolupráci na řešení významných energetických projektů
 možnost seberealizace – odborný a profesní růst
 motivující platové ohodnocení
 dovolená nad rámec zákona, jazykové kurzy
 podnikové stravování, příspěvek na stravování
 další benefity v podobě zvýhodněných produktů od partnerů

Písemné nabídky s názvem a číselným označením nabídky pracovního místa a se stručným
životopisem zašlete mailem na adresu: zdenka.mala@tedom.com

Pro případné dotazy volejte 953 311 003.

Sídlo firmy:
TEDOM a.s.
Výčapy 195
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