
Developer OZE (Plzeňský a Karlovarský kraj) 

RenoEnergie, a. s. je společnost se silným postavením v rozvoji a provozu všech druhů obnovitelných 

zdrojů energie v České republice.  

Jsme významným českým výrobcem čisté energie – v současné době připravujeme správní povolení 

větrných elektráren a střešních fotovoltaických elektráren. 

Do našeho týmu hledáme schopného, samostatného developera zodpovědného zejména  

za projednávání návrhů smluv (s majiteli pozemků či s obcemi) a správních povolení. Vaše 

nejvýznamnější přispění k redukci CO2 může být u nás. 

 

Pro Vaši činnost bude požadováno: 

 VŠ nebo SŠ vzdělání (ideálně právního či technického typu), 

 výborná komunikace, vyjednávací schopnosti a reprezentativní vystupování, 

 základní znalost práce na PC, 

 řidičský průkaz skupiny B, 

 předchozí doložitelné zkušenosti se zajišťováním majetkoprávních vztahů nebo podkladů  

pro povolovací proces (ideálně v sektoru OZE, popř. ve stavebnictví, energetice atp.) – a to  

u kandidátů s VŠ v délce alespoň 3 let, u kandidátů se SŠ v délce alespoň 5 let, 

 výhodou jsou pro Vás tyto dovednosti: 

o orientace ve správním a energetickém právu,  

o práce v GIS, základní práce v Autocadu,  

o angličtina, popř. němčina, na úrovni porozumění textu,  

V počátečních fázích projektů jde především o jednání s obcemi a stěžejními úřady, v pokročilých fázích 

o projednávání smluv s vlastníky pozemků pod přístupovými cestami a v trase přípojky. 

Pozice je vhodná pro kandidáty s životními zkušenostmi a schopností velmi dobrého vyjednávání.  

V naší společnosti se daří lidem, kteří umí samostatně dotahovat zadané úkoly do konce, odevzdávají 

precizně odvedenou práci, jsou spolupracující a féroví. Společnost Vás na oplátku dokáže ocenit 

finančně a nabídne přátelské prostředí s potřebným zázemím s možností profesního růstu. 

  



Náplň Vaší pracovní činnosti bude následující: 

 aktivní zapojení do přípravy nových projektů větrných elektráren v Plzeňském a Karlovarském 

kraji, 

 příprava a zajišťování potřebných majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků, 

 příprava podkladů a žádostí o vydání stanovisek potřebných pro začlenění do územních plánů, 

pro vydání EIA, výjimek, územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí, 

jakož zejména jejich projednávání se subjekty veřejné a státní správy, obcemi, fyzickými a 

právnickými osobami, 

 jednání s úřady, obcemi a kraji,  

 komunikace s externími poradci a dodavateli (projektanti, geodeti, znalci, zpracovatelé posudků 

či právníci), 

 spolupráce v kolektivu společností RenoEnergie, a.s. a RenoProjekt, s.r.o.  

 

Za Vaši spolupráci nabízíme: 

 zázemí nové moderní kanceláře v příjemném prostředí Plzni, 

 přístup k nejnovějším poznatkům v OZE, energetice, elektromobilitě,  

 vlastní organizace náplně práce,  

 flexibilní začátek/konec pracovní doby, 

 hlavní pracovní poměr (zpočátku možno práce na živnost či na částečný úvazek), 

 automobil i pro soukromé užití,  

 notebook a telefon (možno s Vaším stávajícím číslem) i pro soukromé užití, 

 stravenky,  

 dovolená pět týdnů, 

 zajímavé měsíční platové ohodnocení – dle Vašich dovedností a zkušeností nástupní plat  

35 – 55 tisíc korun měsíčně + platový růst dle profesního postupu + obvykle významné roční 

odměny, 

Budeme se těšit na Váš životopis zaslaný do 22.1.2020 na adresu irca.helusova@renoenergie.cz , kde 

požadujeme nejen sdělení nejen Vašich zkušeností v oboru, vizte požadavky, ale rovněž uvítáme 

sdělení Vaší představy Vašeho platového ohodnocení. 

RenoEnergie, a.s. 


