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Projektant nadzemních el. vedení VVN a ZVN 

Pozice je vhodná pro absolventy nebo i jako brigáda při škole. Možnost vedení bakalářské či diplomové 
práce na společně vymyšlené téma. 

Co vás čeká 

Projektant bude součástí týmu zabývajícího se projektováním nadzemních elektrických vedení VVN a ZVN 
pro přenosovou a distribuční soustavu v ČR. Projektant bude samostatně řešit přidělené dílčí části 
projektové dokumentace (technické výkresy v AutoCADu, technické zprávy ve WORDu, tabulky 
v EXCELu), dále bude komunikovat se zákazníkem i např. s dotčenými orgány a organizacemi nebo se 
zhotovitelem v rámci autorského dozoru. Bude se účastnit konzultací a kontrolních dní, provádět pochůzky 
v terénu, řešit problémy vzniklé při realizaci. 

Z počátku se předpokládá, že projektantovi budou přidělovány spíše dílčí úkoly. Po zapracování a získání 
zkušeností bude řídit a vypracovávat své vlastní projekty od fáze návrhu až po dozor při realizaci. 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít: 

 Elektro vzdělání (ideálně vysokoškolské např. FEL ČVUT) 
 Výborná schopnost práce s PC 
 Technické myšlení a logické uvažování 
 Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič) 
 Schopnost prezentovat svou práci před zákazníkem, dobré vystupování a vyjadřování 

Výhodou bude, pokud budete umět: 

 Znalost práce se SW AutoCAD 
 Zkušenost v oboru 
 Autorizace ČKAIT (Technologická zařízení staveb) 
 Odborná způsobilost dle vyhl. č. 50/1978 Sb - §6 a vyšší 

Co vám můžeme nabídnout: 

 Nadstandardní platové ohodnocení 
 Neformální pracovní prostředí 
 Možnost flexibilní pracovní doby 
 Možnost home office (v případě potřeby) 
 Školení a odborné kurzy, zvyšování kvalifikace 

V případě hlavního pracovního poměru i 

 Služební mobilní telefon (i pro soukromé použití vč. datového tarifu) 
 Služební notebook (i pro soukromé použití) 
 13. plat 
 Stravenky 
 Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 
 Celoroční cestovní pojištění v rámci EU i pro soukromé cesty 

Nebojte se ozvat, i když v našem oboru nemáte žádné zkušenosti. 

 
Společnost: TRANSENERGY s.r.o. 
Adresa: Na Hřebenkách 2908/59, Praha – Smíchov 
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou 
Požadované jazyky: Čeština (Výborná) 
Zařazeno: Elektrotechnika a energetika, Stavebnictví a reality, Elektroinženýr, Projektant 
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek popř. brigáda 
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou 
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva popř. DPP 


