Pro středisko Provozu a správy majetku hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici

Technik v oblasti energetiky
Místo výkonu práce: Liberec, Turnov, Frýdlant
Náplň práce:
•
správa energetických provozů a sítí (kotelna vč. technologie a rozvodů, trafostanice, rozvody elektro,
plynu a medicinálních plynů, vodohospodářské provozy, systém MaR a další energetická zařízení),
•
spolupráce při odstraňování poruch na energetických sítích,
•
zabezpečení správy energetické agendy ve společnosti,
•
odečty podružných měřidel, reporty spotřeb energií, zdůvodňování odchylek,
•
spolupráce při tvorbě energetických koncepcí společnosti,
•
hlídání dodržování pravidel v oblasti spotřeby energií,
•
tvorba energetických reportů a energetických cílů,
•
jednání s dodavateli energií a servisními firmami,
•
vedení agendy revizí – elektro, plyn, komíny, kotelny.
Požadujeme:
•
SŠ vzdělání v oboru energetiky, technického směru nebo elektro – podmínkou,
•
VŠ vzdělání v oboru energetiky, technického směru nebo elektro – výhodou,
•
platné oprávnění vyhlášky č. 50/78 Sb. (min. §6 a 7) do 1000 V – podmínkou,
•
platné oprávnění vyhlášky č. 50/78 Sb. (min. §6 a 7) do 35 kV – výhodou,
•
praxe v oboru energetiky a administrativy výhodou,
•
orientace v plynárenství, elektrotechnice a teplárenství výhodou,
•
znalost MS Office – WORD, EXCEL – podmínkou,
•
samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, časová flexibilita a slušné vystupování,
•
řidičský průkaz sk. B – podmínkou, trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
•
zázemí stabilní a úspěšné společnosti,
•
zajímavou a různorodou pracovní náplň,
•
mzdové ohodnocení dle zkušeností a výkonu,
•
dotovaná strava v areálu nemocnice, služební telefon, příspěvek na penzijní nebo životní připojištění
a další zaměstnanecké benefity.
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2021 nebo dle dohody
V případě zájmu zašlete životopis spolu s motivačním dopisem na adresu volnamista@nemlib.cz
nejpozději do 5. 12. 2020.
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