CZ|PR ACOV NÍ NABÍ D KA
Firma: E. ON Česká republika, s. r. o.
Adresa: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Pracovní pozice: Projekt manažer (nové produkty)
Druh práce:

Inovativní oddělení Business Development





Náplň práce:
Vedení projektů v oblasti rozvoje nového regulovaného i neregulovaného byznysu v oblasti
energetických sítí (zejm. flexibilita, akumulace, dobíjecí infrastruktura, oblast start-upů)
Mapování evropských a světových trendů v oblasti nových rolí PDS (Provozovatel distribuční
soustavy) a hledání nových business příležitostí, jejich vyhodnocení a implementace
Aktivní spolupráce s realizačními a provozními útvary při implementaci nových produktů a
služeb
Zajištění kontaktů na národní i EU úrovni, relevantních k novým business příležitostem pro PDS,
spolupráce s oficiálními orgány na národní úrovni (např. MPO) i EU úrovni (DG ENER, INEA,
ACER, ITRE atp.)
Aktivní participace na tvorbě EU agendy v oblasti nových business příležitostí
Aplikace metodiky řízení projektů (např. PRINCE 2) na vedené projekty
Navázaní a rozvíjení kontaktů v rámci projektové spolupráce na mezinárodní úrovni













Nabízíme:
Zázemí silné, nadnárodní a stabilní společnosti
Odpovídající finanční ohodnocení dle kolektivní smlouvy
5 týdnů dovolené
Příspěvek na penzijní připojištění
Placené volno při významných životních a jiných událostech nad rámec zákoníku práce
Příspěvek na stravování
Propracovaný systém zaměstnaneckých benefitů a výhod
Příležitost k profesnímu růstu
Vzdělávání a systematický osobní rozvoj
Příjemný pracovní kolektiv
Pružná pracovní doba u vybraných pozic






























Očekáváme:
Vysokoškolské vzdělání ekonomického, technického či technicko-ekonomického směru
Odborná praxe výhodou, vhodné i pro absolventy
Znalost energetické legislativy výhodou
Znalost energetických technologií v oblasti distribuce energií
Znalost anglického na úrovni pokročilý - schopnost běžně komunikovat pracovní témata slovem
i písmem, německý jazyk výhodou
Dobrá uživatelská znalost MS Office
Řidičský průkaz sk. B a praxe v řízení motorového vozidla
Všeobecný rozhled
Elementární zkušenost s projektovým managementem
Manažerské dovednosti
Organizační schopnosti
Velmi dobrá úroveň slovní a písemné komunikace, předpoklady pro vedení jednání
Schopnost asertivní komunikace
Jistota a pohotovost vystupování
Procesní a systematické myšlení, analytické schopnosti, koncepčnost
Orientace na cíl
Analytické myšlení a schopnost rychlého úsudku a rozhodování
Prezentační schopnosti a příjemné vystupování
Flexibilita, schopnost přijímat změny a přizpůsobit se měnícím se podmínkám
Samostatnost, odpovědnost, iniciativa, aktivní přístup
Předpoklady pro týmovou a projektovou práci
Vysoké pracovní nasazení, ochota se dále vzdělávat
Příjemné vystupování a ochota cestovat

Kontaktní osoba:

Jméno: Lucie Barešová
Pro více informací, prosím, kontaktujte paní Lucii Barešovou, tel.: 389 112 734.

