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Projektový manažer junior 
 

Společnost Veolia Smart Systems ČR, s.r.o., přijme na hlavní pracovní poměr 
projektového manažera juniora. Hlavní náplní práce projektového manažera 
juniora je administrativní činnost a pomocné práce při řízení projektů 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. Úkolem bude postupně 
z dílčích a menších projektů převzít komplexnější a složitější projekty.  
 

Kdo to je a co dělá? Minimální požadované vzdělání je střední škola typicky pak 

vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo technického směru.  

Co je náplní jeho práce? Projektový manažer junior je součástí divize vedení a 

spolupracuje se všemi odděleními napříč firmou. Řídí projekty od fáze 

poptávky, návrhu řešení, nabídky, realizace, klientských změn až po fázi 

finálního předání projektu. Sestavuje realizační tým, harmonogramy a 

pravidelné reporty. Zastupuje společnost na kontrolních dnech. Kontroluje a 

koordinuje veškeré finančních toky související s projektem - platby záloh, 

zajištění fakturace, uvolnění sjednaných pozastávek a další.  

 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. 

Osobní jednání se zákazníky na formálních i neformálních místech.  

S čím pracuje? Mezi pracovní prostředky patří výpočetní technika, dopravní a 

komunikační prostředky. 
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Náplň práce: 
 Administrativní a technická podpora obchodního oddělení 

 Kooperace napříč odděleními – obchod, vývoj, realizace a výroba a kooperace napříč 

profesemi – vývojáři, projektanti, konstruktéři, technici 

 Komunikovat s ostatními projektovými manažery a vedoucími projektů 

 Vyhledávání nových příležitostí, tvorba nabídek a kalkulací a komunikace se 

zákazníky. 

 Práce s interními softwarovými systémy pro řízení projektů (Helios Green, 

EasyProjekt, Pohoda, SalesForce) 

 Rozvoj nových produktů 

 Řízení obchodních projektů 

 Sestavování a kontrola harmonogramů 

 Sestavování a kontrola rozpočtů 

 Zpracování písemných reportů o stavu prací na projektech 

 Spoluúčast na zlepšování portfolia produktů a služeb 

 
Požadujeme:  

 VŠ/SŠ se zaměřením technického směru výhodou 

 aktivní znalost AJ 

 uživatelské programy MS Office, Google 

 samostatnost a zodpovědnost 

 komunikativnost 

 analytické a technické myšlení 

 Řidičský průkaz sk. B 

 
Nabízíme: 

 Práce v dobrém kolektivu 

 Dobré platové podmínky 

 Další odborný a profesní růst 

 Penzijní připojištění 

 5 týdnů dovolené 
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 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 

 

 

 
 

 


