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VEDOUCÍ ZAKÁZEK  REALIZACE  STAVEB NA

Do divize Energetika, která se zabývá především realizací výstavby a oprav
hledáme novou posilu týmu v rámci celé ČR.
 

 Vedení realizace zakázky od její přípravy až po její předání konečnému zákazníkovi;
 Řízení realizace výstavby dle uzavřené smlouvy a souvisejících dokumentů 

silových částí v rozvodnách VN, VVN
 Vedení týmu elektromontérů; 
 Kontrola dodržování pracovních a interních směrnic a norem;
 Zajišťování mechanizace. 

 

 Samostatné řízení přidělených staveb;
 Tvorbu a dodržování daného harmonogramu;
 Řízení nákladů podle plánu; 
 Řešení technických a koordinačních problémů;
 Komunikaci s investory, dotčenými orgány, nadřízenými, podřízenými;
 Zajištění povinností dodavatele v
 Příprava podkladů a předání kompletní stavby investorovi;
 Provádění dalších činností dle požadavků nadřízeného pracovníka.

 

 Odborné vzdělání SO/ÚSO (VŠ výhodou)
 Zkušenosti s realizací staveb VVN
 Schopnost komunikace a vedení podřízenýc
 Schopnost jednání s investorem a dodavateli;
 Schopnost prioritizace svěřených úkolů na základě vlastního posouzení;
 Odolnost vůči stresu; 
 Aktivní řízení a ochota cestovat (minimálně ŘP sk. B);
 Odpovědnost, samostatnost a vysoké pracovní nasazení
 Elektrotechnická kvalifikace dle vyhlášky 50/1978Sb. a autorizace v

staveb výhodou 
 

 Zázemí silné společnosti s dlouhodobou historií;
 Dobré mzdové ohodnocení; 
 Příspěvek na stravu, příspěvek na penzijní připojištění
 25 dnů dovolené 
 služební telefon, notebook 
 další kariérní růst 

                   
Své odpovědi a strukturované CV posílejte

SERVIS, a.s., se sídlem 602 00 Brno, Příkop 843/4 
Doručovací adresa: Řípská 1310/11e, 627 00 Brno-Slatina 

VEDOUCÍ ZAKÁZEK  REALIZACE  STAVEB NA NAPĚŤOVÝCH 
HLADINÁCH VVN 

 
Do divize Energetika, která se zabývá především realizací výstavby a oprav energetických zařízení 
hledáme novou posilu týmu v rámci celé ČR. 

PRACOVNÍ NÁPLŇ: 
Vedení realizace zakázky od její přípravy až po její předání konečnému zákazníkovi;
Řízení realizace výstavby dle uzavřené smlouvy a souvisejících dokumentů – řízení montáž

VN, VVN ; 

Kontrola dodržování pracovních a interních směrnic a norem; 

ODPOVĚDNOST ZA: 
Samostatné řízení přidělených staveb; 

harmonogramu; 

Řešení technických a koordinačních problémů; 
investory, dotčenými orgány, nadřízenými, podřízenými; 

Zajištění povinností dodavatele v souladu s pracovními a interními směrnicemi a normami;
podkladů a předání kompletní stavby investorovi; 

Provádění dalších činností dle požadavků nadřízeného pracovníka. 

POŽADUJEME: 
(VŠ výhodou) v oboru elektro; 

VVN; 
Schopnost komunikace a vedení podřízených; 
Schopnost jednání s investorem a dodavateli; 
Schopnost prioritizace svěřených úkolů na základě vlastního posouzení; 

Aktivní řízení a ochota cestovat (minimálně ŘP sk. B); 
Odpovědnost, samostatnost a vysoké pracovní nasazení; 

otechnická kvalifikace dle vyhlášky 50/1978Sb. a autorizace v oboru technologická zařízení 

NABÍZÍME: 
dlouhodobou historií; 

příspěvek na penzijní připojištění. 

Své odpovědi a strukturované CV posílejte na: INFO@ENERGSERVIS.CZ 

NAPĚŤOVÝCH 

energetických zařízení 

Vedení realizace zakázky od její přípravy až po její předání konečnému zákazníkovi; 
řízení montáží rozvodů a 

pracovními a interními směrnicemi a normami; 

oboru technologická zařízení 


