PROJEKTOVÝ MANAŽER– ROZVOJ PROJEKTŮ
VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN (OLOMOUCKÝ KRAJ,
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
VELMI ATRAKTIVNÍ SPOLEČNOST A VAŠE PŘISPĚNÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO2
Trvale rádi přijmeme schopného kandidáta, který bude zodpovědný za projednávání smluv
s majiteli pozemků a dále stanovisek pro stavební povolení a koordinaci inženýringu
větrných elektráren.
práce zahrnuje:






Příprava a zajišťování potřebných majetkově-právních vztahů s majiteli pozemků
Příprava podkladů a žádostí o vydání stanovisek potřebných pro vydání územního
rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a jejich projednání se
subjekty veřejné a státní správy, fyzickými a právnickými osobami
Komunikace s externími poradci a dodavateli – projektant, geodet, zpracovatelé
posudků z hlediska ochrany přírody, obyvatel, EIA, klienti, právníci
Budete se aktivně podílet na přípravě nových velmi zajímavých, avšak z hlediska
správních řízení obecně složitých projektů větrných elektráren v Olomouckém a
Moravskoslezském kraji vč. související infrastruktury
Projekty jsou již do značné míry projednané a odsouhlasené

O pozici by se měli ucházet zájemci, kteří mají VŠ nebo SŠ vzdělání (ideálně stavební,
geodézie, strojní nebo energetického směru) a předchozí zkušenosti se
zajišťováním majetkově-právních vztahů a podkladů pro povolovací proces a.
Požadujeme také výbornou znalost češtiny, schopnost výborné komunikace
s neznámými lidmi, asertivitu a trpělivost. Základní angličtina a znalost práce na PC
vč. GIS atp. je výhodou nikoliv však podmínkou.
Nabízíme motivující platové ohodnocení, služební vozidlo, telefon a notebook.
Využijte možnost podílet se na velmi zajímavých projektech obnovitelných zdrojů
budoucnosti pod záštitou českého developera se silným postavením na trhu.
Pozice je vhodná pro kandidáty se životními zkušenostmi a schopností velmi dobré
komunikace.
Budeme se těšit na Váš životopis!
Adresa: Severní Morava – Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, sídlo společnosti a
kanceláře Klimkovice
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní (není nutně podmínkou)
Požadované jazyky: Čeština (Výborná), Polština (není podmínkou, ale výhodou)

Plat: dle zkušeností, vzdělání atp.
Benefity: Mobilní telefon, Notebook
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva

