
Elektrikář (zázemí v Plzni, činnost po ČR) 
RenoEnergie, a. s. je česká společnost zaměřená na provoz obnovitelných zdrojů energie v České 
republice, především malých vodních elektráren.  

Do našeho týmu hledáme schopného, samostatného elektrikáře s osvědčením dle vyhlášky 50/1978 
Sb. a dle níže uvedených požadavků. Pro Vaši činnost bude požadováno: 

 Zkušenosti se silovou elektroinstalací 
 Zkušenosti se se sdělovací elektroinstalaci 
 Minimálně tříletá praxe v oboru (přičemž stačí při škole) 
 Řidičský průkaz skupiny B 
 Dokončené středoškolské vzdělání (případně SOU vzdělání) – ideálně elektrikářské 
 Za velkou výhodu považováno: 

o Znalost PLC automatů, počítačových sítí a IP kamer 
o Zkušenosti se synchronními točivými stroji 
o Zkušenosti s měřením 
o  Jednání s provozovatelem distribuční soustavy 
o Angličtina alespoň na úrovni porozumění textu 

O pozici by se měli ucházet zájemci, kterým nevadí dojíždět za prací i několikrát týdně mimo hlavní 
plzeňskou kancelář, a to i takřka po celé ČR (, zejm. Litoměřicko, míně pak Žatecko, Střední Čechy, 
Sušicko, občas Jižní i Severní Morava). 

Náplň Vaší pracovní činnosti bude následující: 

 Spolupráce s kolegy v mladém kolektivu společnosti RenoEnergie, a.s. 
 Údržba a opravy zejm. na malých vodních elektrárnách pod vedením zkušeného pracovníka a 

také samostatně 
 Práce na silové elektroinstalaci a také s moderními řídícími systémy (ABB, WAGO atp, IP 

kamery SONY, elektroměry zapojené do LAN sítě, obsluha přímo připojených zákazníků…) 
 Občasně také Příprava a realizace střešních FVE systémů, Příprava a realizace nabíjecích a 

rychlonabíjecích stanic pro elektromobily 

Za Vaši spolupráci nabízíme: 

 Zázemí nové kanceláře v Plzni 
 Hlavní pracovní úvazek 
 Firemní automobil, notebook a telefon i pro soukromé užití 
 Stravenky  
 Dovolená pět týdnů 
 Po zkušební době práce na dobu neurčitou 
 Zajímavé měsíční platové ohodnocení – dle zkušeností a pracovního výkonu 25–40 tisíc korun 

měsíčně + obvyklé roční odměny 

 

Budeme se těšit na Váš životopis! 

RenoEnergie, a.s. 


