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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 
Hledáme nového kolegu / kolegyni do našeho týmu na pozici:  

„Vedoucí Centra veřejných energetiků – Ostrava“ 
 

Centrum veřejných energetiků bude v rámci celého Moravskoslezského kraje poskytovat 

poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility pro města, obce, malé a střední podniky s cílem 

transformace energetiky v souladu se závazky a strategickými dokumenty EU a ČR.  

 

Charakteristika pracovní náplně: 
- spolupráce na přípravě a zahájení provozu centra 
- plánování, organizace, řízení a kontrola činnosti centra v rámci Moravskoslezského kraje  
- zodpovědnost za komplexní agendu činností centra  
- zajišťování propagace a osvěty činnosti centra v oblasti energetiky a čisté mobility 
- úzká spolupráce se zástupci municipalit, akademické sféry, zájmových sdružení a dalších 

 
 

Okruhy znalostí: 
- pokročilé znalosti v oblasti z energetiky, stavebnictví, čisté mobility 

• energetický management, poradenství a plánování (odborná/technická/analytická 
dokumentace, audity, PENB, posudky, analýzy apod.) 

• energetické úspory na budovách 

• nízkoemisní technologie (OZE – FVE, biomasa, vodík, energie z odpadu ad.) 
- orientace v legislativě pro oblast energetiky (energetický zákon, zákon o hospodaření 

energií, zákon o POZE, stavební zákon, vč. příslušných vyhlášek) 
- orientace v energetické politice a v oblasti fondů EU (zejména s ohledem na proces 

transformace energetiky MSK) 
- výbornou znalost a aktivní používání programů MS Office 
- zkušenosti/povědomí o projektovém řízení  

 

Požadujeme: 
- vysokoškolské vzdělání nejlépe technického zaměření (energetika/elektrotechnika) 
- vzdělání v oblasti energetiky nebo minimálně 2 roky praxe v oboru výhodou 
- zkušenosti s vedením lidí nebo praxe na pozici vedoucího zaměstnance  
- samostatnost v rozhodování, odolnost proti stresu, pečlivost a spolehlivost, kritické myšlení 
- výborné komunikační schopnosti a písemný projev 
- řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič  
- angličtina (mírně pokročilá) 

 

Nabízíme 
• zařazení do 12. platové třídy dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., po zapracování poskytnutí 

osobního ohodnocení 

• zaměstnanecké benefity – notebook, mobilní telefon, stravenky, 25 dní dovolené,  
3 sick days, pružná pracovní doba 

• perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí 

• možnost osobního a profesního růstu 

• možnost podílet se na strategickém projektu Moravskoslezského kraje 
 
Nástup možný ihned. 

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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