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          NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

 

Hledáme nové kolegy/kolegyně do našeho týmu na pozici:  

 
„Veřejný odborník pro energetiku“ 

 

pro lokality: 

Ostrava, Třinec, Karviná, Opava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Vítkov, Budišov nad 
Budišovkou, Bruntál, Krnov 

 
 

 

Pojďte s námi změnit tvář Moravskoslezského kraje, pomoci transformaci energetiky 

a akceleraci přechodu na zelenější ekonomiku založenou na nových zdrojích. 

Takovou transformaci má mj. posunout strategický dlouhodobý projekt Centra veřejných energetiků 

(CVE). CVE bude obcím a městům poskytovat poradenství pro energetickou transformaci 

Moravskoslezského kraje a bude tak mít úkol nastartovat řadu projektů a činností v energetice, 

klimatu či čisté mobilitě po celém kraji. CVE bude mít několik dislokovaných pracovišť s centrálou v 

Ostravě. Centrum bude de facto síť mnoha odborníků, kteří budou nejen ambasadory pro 

samosprávy, ale i praktickými poradci pro potřeby obcí a měst v oblasti energetiky. Činnost CVE je 

zaměřena na transformaci kraje, tudíž i nové trendy a inovace v energetice, nicméně bude umět 

pomoci i s běžnými starostmi a dotazy od výměny kotle po systematickou spolupráci s akademickým 

a výzkumným sektorem. 

Do týmu hledáme hned několik takových odborníků. Nebojte se to s námi zkusit! Projekt má 

dlouhodobý charakter, v rámci kterého budete mít možnost na sobě pracovat, rozvíjet se, posouvat 

své znalosti a dovednosti a ty předávat cílové skupině. 

 

Pracovní náplň 

- poradenská a konzultační činnost v oblasti energetiky a čisté mobility (např. energetický 
management, energetické úspory, OZE, projekty v energetice aj.) 

- poskytování aktuálních informací týkajících se financování případných projektů (tzn. 
o dostupných a připravovaných dotacích apod.) 

- spolupráce při přípravě a následné realizaci komunikačních a osvětových nástrojů v podobě 
seminářů, konferencí, workshopů apod. 

- účast na odborných jednáních, iniciace pracovních skupin 

- vysvětlování výhod transformace energetiky, ekonomické výhodnosti, dostupnosti zdrojů atd. 
(doporučení osvědčených postupů, návodů v oblasti energetiky, sdílení znalostí a dobré 
praxe, vysvětlování moderních trendů, vytváření a sdílení nástrojů usnadňujících řešení; 
šablony, databáze dokumentů, příklady dobré praxe aj.)  
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Jaké oblasti budou předmětem práce s cílovou skupinou? 

- energetický management, poradenství a plánování v oblasti procesních otázek, nákupů 
energií, odborné/technické/analytické dokumentace, energetických auditů, PENB, posudků, 
analýz, energetiky ve vazbě na klima a cirkulární ekonomiku apod. 

- energetické úspory na budovách 

- nízkoemisní technologie (obnovitelná energie – fotovoltaika, biomasa, větrná a vodní 
energie, vodík, energie z odpadu atd.) 

- čistá mobilita (zejména elektro a vodík) 

- dotace a finanční nástroje realizace evropské politiky soudržnosti (zejména s ohledem na 
proces transformace energetiky Moravskoslezského kraje) 

- legislativa v oblasti energetiky (energetický zákon, zákon o hospodaření energií, zákon o 
POZE, stavební zákon ad. + příslušné vyhlášky) 

Tým odborníků se bude navzájem doplňovat a pomáhat si ve znalostech a podpoře cílové skupiny. 
Centrála navíc zajistí odborníkům průběžné vzdělávání a růst ve všech odbornostech.  
 

Nabízíme zajímavou práci, ale máme i nějaké požadavky 

- středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou  

- výhodou vystudované VŠ vzdělání v oblasti energetiky nebo minimálně 2 roky praxe v oboru 

- schopnost týmové spolupráce 

- zájem o neustálé prohlubování znalostí v odvětví energetiky, klimatu, čisté mobility, nových 
trendů a inovací  

- příjemné vystupování a komunikační schopnosti 

- řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič 

- znalost práce s PC (MS Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, MS Teams ad.) 

- zkušenosti/povědomí o projektovém řízení výhodou 

- angličtina (mírně pokročilá) výhodou 
 

Proč k nám budete chtít jít pracovat? 

- zařazení do příslušné platové třídy dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  
po zapracování možnost poskytnutí osobního hodnocení 

- zaměstnanecké benefity – notebook, mobilní telefon, GASTROPASS card s příspěvkem z 
fondu FKSP, 25 dní dovolené, 3 sick days, pružná pracovní doba 

- zvýhodněné mobilní a datové tarify až pro 4 telefonní čísla 

- slevy u partnerů (pojištění, kultura, bydlení apod.) 

- možnost profesního vzdělávání, účast na zajímavých akcích a konferencích 

- týmová práce s podporou centrály Moravskoslezského energetického centra a dalších 
odborníků v CVE 

 
Nástup dle dohody 

 
 

Pokud Vás naše nabídka oslovila, pošlete, prosím, svůj aktuální strukturovaný profesní 

životopis v českém jazyce doplněný motivačním dopisem na info@mskec.cz.  
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