
PROJEKTANT/PROJEKTANTKA VVN 

O NÁS 

Společnost ENERG-SERVIS a.s., se sídlem v Brně, je od svého založení v roce 1999 renomovanou 

firmou v oblasti energetiky. Na trhu působí firma již 20 let. 

Naše společnost se zabývá energetikou, obnovitelnými zdroji, osvětlením a optimalizací spotřeb 

energií. Nově se firma začala rozvíjet v oblasti e-mobilitě, ve které se na trhu zařadila ke špičce 

v oboru. 

Spolupracujeme s významnými kapacitami na českém trhu, jako například se společnostmi E.ON 

Distribuce, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Elektrovod Slovakia, s.r.o., Pražská energetika, a.s., Signum CZ 

s.r.o., STRABAG a.s., Teplárny Brno, a.s., a další. 

 

CO DĚLÁME 

V oblasti energetiky: zajišťujeme kompletní projekci, výstavbu, rekonstrukce, údržby a revize 

trafostanic a rozvoden všech typů (NN/VN/VVN/ZVN). 

V oblasti elektromobility: zajišťujeme projekci a realizaci nabíjecích stanic pro elektromobily, prodej, 

poradenská činnost, revize a údržba nabíjecích stanic pro elektromobily. 

V oblasti optických síti: zajišťujeme komplexní služby v oblasti telekomunikačních sítí. Zajistíme 

výstavbu a servis optických i metalických sítí, výstavbu datových center, instalace strukturovaných 

kabeláží a montáže MW spojů. 

V oblasti obnovitelných zdrojů: foto-voltaické elektrárny (FVE), bioplynové stanice (BP), větrné 

elektrárny (VE), kogenerační jednotky (KGJ). 

NÁPLŇ PRÁCE 

• Zpracovávání projektových a konstrukčních dokumentací elektrických zařízení VVN 

• Komunikace se zákazníky, včetně účasti na technických jednáních 

• Tvorba technických specifikací 

• Práce s katalogy a normami 

• Tvorba cenových kalkulací a výkazů výměr 

• Zpracovávání technických zpráv a výkazů materiálů 

• Vedení pracovní skupiny 

 

CO OČEKÁVÁME 

• SS (maturita) – obor elektro nebo VŠ vzdělání v oboru elektro (i pro studenty 4. a 5. Ročníků 

VŠ) 

• Osvědčení ČKAIT výhodou 

• Znalost CAD prostředí 



• Zkušenosti s projektováním či s realizací elektro, začátečníky zaškolíme 

• Vysokou míru samostatnosti a zodpovědnosti 

• Řidičský průkaz sk. B 

• Praxe v oboru výhodou 

NABÍZÍME 

• uplatnění ve stabilní společnosti s možností profesního a kariérního růstu 

• dobré mzdové ohodnocení dle délky praxe a zkušeností  

• práce v přátelském kolektivu 

• pružná pracovní doba, práce z domu možná 

• mobilní telefon, PC 

• dlouhodobý zaměstnanecký vztah 

• podpora dalšího vzdělávání a odborného rozvoje 

• roční odměny z realizovaných projektů 

• příspěvek na stravování – stravenky a diety 

 

Své odpovědi a strukturované CV zasílejte na adresu: cizova@energservis.cz 

Kontakt: Čížová Kristina, tel: +420 774 712 977 
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