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Junior Technik – Trafostanice technologie VN, NN (Praha) 

Power – Energo s.r.o. je ryze česká společnost, která se za dobu své desetileté existence stala jedním 
z předních dodavatelů trafostanic a technologií vysokého napětí a to nejen na českém trhu, ale i v zahraničí. 
Cílem je poskytovat projektovou přípravu, dodávky a servis kompletně vybavených trafostanic a dále zákazníkům 
nabídnout kompletní nabídku transformátorů.  
Díky nabízené spolupráci získáte mnoho znalostí a zkušeností v elektrotechnice a energetice. Potřebné znalosti 
Vás doučíme a otevřeme Vám tím možnost dobrého uplatnění po ukončení studia. 
 
Možnosti: brigáda ; zkrácený pracovní poměr ; hlavní pracovní poměr 

Náplň práce: 

• Návrh trafostanic na základě projektové dokumentace (ve spolupráci s koordinátorem projektu) 
• Návrhy VN/NN  
• Koordinace a zpracování technického řešení pro zákazníky  
• Příprava projektové dokumentace 
• Příprava technický listů a podílení se na jejich obsahovém zpracování  

Očekáváme: 

• Studenta VŠ elektro 
• Chuť vzdělávat se v oblasti energetiky 
• Uživatelská znalost práce na PC (MS Office) 
• Základní znalost tvorby výkresové dokumentace v programu AutoCAD 
• Základní znalost anglického nebo německého jazyka 
• Spolehlivost, kreativní a proaktivní přístup k práci 

 

Nabízíme: 

• Zajímavé platové ohodnocení 
• Možnost účastnit se konkrétních realizací v terénu s montážní skupinou 
• Zaškolení rozvoj a podporu Vaší kariéry 
• Možnost školení ve výrobních závodech v zahraničí 
• Po ukončení studia možnost nástupu do pracovního poměru 
• Možnost zpracování a vedení bakalářské případně diplomové práce 
• Příjemné pracovní prostředí s dobrým kolektivem 

Termín nástupu: ihned 
 
Místo výkonu práce: Praha 
 
 
V případě zájmu nás na email: kariera@power-energo.cz případně telefonicky tel. 602 189 686 

 

www.power-energo.cz 
 


