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Projektant elektroinstalací 
 

CENTRAL GROUP dlouhodobě drží největší podíl na trhu nového bydlení v Praze a je jednoznačně největším 
rezidenčním stavitelem a investorem v České republice. Za 23 let svého působení společnost dokončila 151 rezidenčních 
lokalit a prodala více než 13.000 nových bytů, domů a parcel. CENTRAL GROUP má již nakoupené a připravené pozemky 
pro výstavbu dalších více než 15.000 nových bytů a rodinných domů, které plánuje zařadit do prodeje v průběhu příštích 
osmi let. 
V CENTRAL GROUP máme vlastní oddělení projekce, které projekční činností pokrývá všechny naše stavby. Součástí 

oddělení projekce je tým projektantů profesí, kam v současné době hledáme šikovného nového kolegu – projektanta 

silnoproudé elektroinstalace. 

Vaší hlavní náplní práce bude projekční činnost zaměřená na zpracování projektové dokumentace silnoproudé 

elektroinstalace pro bytové domy. Kromě toho Vás čeká:  

 poskytování konzultací hlavním inženýrům projektů a vyjadřování se k architektonickým studiím; 

  vytváření podnětů k technické a technologické optimalizaci projekčních řešení elektroinstalací; 

 spolupráce s ostatními složkami v rámci developerského procesu (např. oddělení inženýringu); 

 podpora, konzultace a kresličské práce pro projektanty profesních částí.  
Za samozřejmé považujeme, že pro Vás zajistíme další odborné vzdělávání v oboru. V CENTRAL GROUP nás baví stavět 

novou Prahu. Pojďte do toho s námi! 
 

Požadavky 
 minimální vzdělání: středoškolské s maturitou, obor: elektrotechnika 

 minimální praxe: 2 roky se samostatným zpracováním projektů silnoproudé elektroinstalace v rámci všech 
stupňů projektové dokumentace 

 pokročilá znalost AutoCAD 
 

Znalosti, které budou pro uchazeče výhodou 
 delší praxe v oboru  

 osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 10 

 vysokoškolské vzdělání 

 autorizace ČKAIT 

 znalost výpočtových programů svítidel 

 zkušenosti s projektováním EPS a slaboproudých elektroinstalací 

 základní přehled v sortimentu relevantních výrobců 

 řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič po Praze)  
 

Nabízíme 
Možnost seberealizace a osobního rozvoje v zázemí největšího rezidenčního developera a investora v ČR, práci na plný 
pracovní úvazek ve významné české společnosti, dlouhodobou perspektivu. Moderní a prestižní pracovní prostředí s 
klimatizací a s vynikající dostupností MHD - přímo u stanice metra Pankrác. 
Mzdové ohodnocení: 30.000,- Kč až 36.000,- Kč (podle praxe) + pololetní prémie ve výši cca 20.000,- Kč 

CENTRAL GROUP a. s. 
Hana Čížková 
Na Strži 1702/65, 140 00  Praha-Nusle 
tel. 736 499  172 
cizkova@central-group.cz 

mailto:cizkova@central-group.cz

