Samostatný elektroprojektant
Společnost Veolia Smart Systems ČR, s.r.o., přijme na hlavní pracovní poměr
samostatného elektroprojektanta. Hlavní náplní práce je analýza, návrh
řešení a realizace projektu v oblasti SMART HOME, SMART CITY,
inteligentních budov a průmyslových zařízení, obnovitelných zdrojů energií,
budování inteligentní infrastruktury měst, obcí a průmyslových podniků
s důrazem na úsporu energií. Tvorba zákaznické dokumentace (návody),
podpora elektrikářům při testování a oživení, jak v kanceláři firmy, tak u
zákazníka v provozu. Dohled nad zkušebním provozem, předání díla
zákazníkovi a poskytování technické podpory našim zákazníkům. Tvorba
cenových nabídek.
Kdo to je a co dělá? Minimální požadované vzdělání je střední škola elektro
s maturitou typicky pak vysokoškolské elektro vzdělání. Elektroprojektant musí
mít odpovídající technické vzdělání a tvůrčí schopnosti a zákonným
požadavkem pak je paragraf 10 vyhlášky 50 (možno dodělat u nás).
Co je náplní jeho práce? Elektroprojektant má na starost návrh a realizaci
projektové dokumentace elektro části průmyslových zařízení nebo domovních
rozvodů a inteligentních budov. Dle zaměření úzce spolupracuje s manažery
projektu a dalšími odborníky, kteří se na celé práci podílí. Dokumentace je
vytvářena elektronicky na počítači. Během návrhu projektu je potřeba
konzultovat celou činnost s investory, s členy týmu, revizními techniky nebo
dalšími externími odborníky. Jednání s úřady nebo vyjádření správců sítí
následně promítá do výsledného projektu. Může být součástí vedení
elektrikářských prací při realizaci a sám může realizaci v menší míře provádět.
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V jakém pracuje prostředí? Povolání je vykonáváno v místnostech
kancelářského charakteru bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí, je
ovšem třeba počítat s vlnami nárazové práce podle požadavků nadřízených.
V případě realizace se pohybuje v provozech a na stavbách, kde provádí
technický dohled a konzultace.
S čím pracuje? Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika, běžné
elektro nářadí a měřící technika, dopravní a komunikační prostředky.
Náplň práce:











Spolupráce při vypracování nabídkových kalkulací
Navrhování zařízení MaR, elektročástí zařízení a automatických linek
Přípravné technické práce
Zpracování technické dokumentace návrhu
Koordinace činnosti subdodavatelů a autorský dozor
Elektroprojekce strojních zařízení
Elektroprojekce inteligentních budov
Elektroprojekce bnovitelných zdrojů energií a dobíjecích stanic
Péče o technickou dokumentaci
Projekce v systému Elcad a EB

Požadujeme:









VŠ/SŠ se zaměřením elektro
Alespoň pasivní znalost AJ
Uživatelské programy MS Office, Outlook, Google
Praxe výhodou, ale není podmínkou
Znalost ELCAD a EB výhodou, ale není podmínkou
Samostatnost a zodpovědnost
Komunikativnost
Řidičský průkaz sk. B
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Nabízíme:












Práce v dobrém kolektivu
Dobré platové podmínky
Další odborný a profesní růst
Penzijní připojištění
5 týdnů dovolené
Finanční bonus na základě plnění finančních plánů
Notebook + telefon
Výhody malé a flexibilní firmy,
Pružnou pracovní dobu
Odborné a jazykové vzdělávání
Nástup dohodou, možno ihned

Údaje o zaměstnavateli:
Sídlo: Veolia Smart Systems ČR, s.r.o, V Lázních 224, 252 42 Jesenice, IČ:
03081761, DIČ: CZ03081761. Provozovna (místo práce): Veolia Smart Systems
ČR, s.r.o, V Lužích 818/23, 142 00 Praha 4
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