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Společnost FRONTIER TECHNOLOGIES – součást skupiny PRE hledá do svého týmu, který se 
zabývá návrhem, projekcí a realizací projektů zaměřených na úspory všech druhů energií, 
nového člověka na pozici Projektového manažera. 
Na tuto pozice hledáme studenta vyššího ročníku z oborů fakulty strojní a stavební, případně 
čerstvého absolventa, kterého zaškolíme v rámci našeho zkušeného týmu. Rozvíjející a 
perspektivní oblast projektů zaměřených na úspory energetiky je zárukou zajímavé a dobře 
ohodnocené práce s perspektivou do budoucna. 

 
Projektový manažér energetických celků, EPC a EC projektů 

Požadavky 
• Znalost práce na PC (MS Office, Autocad) 
• Znalost v oboru TZB vč. znalosti stavebních výkresů a technické dokumentace 
• Organizační dovednosti, samostatnost, cílevědomost 
• Časová flexibilita a ochota cestovat 
• Komunikativnost a schopnost reprezentovat zaměstnavatele 
• Řidičský průkaz skupiny B 

 
Pracovní náplň: 

• Příprava dokumentace, návrh vhodného technického řešení, komunikace 
s projekčními organizacemi 

• Příprava zakázky EPC, EC projekty, energetické celky v oblasti TZB (vedení výběrového 
řízení na dodavatele, objednávka, SoD) 

• Zajištění realizace zakázek v oboru TZB a její řízení (kontrola činností na stavbě, účast 
na kontrolních dnech, kontrola stavebních deníků, komunikace se zákazníkem a 
subdodavateli) 

• Dokončení zakázky a úspěšné předání díla klientovi 
 

Popis nabídky: 
• Velmi dobré finanční ohodnocení 
• Práce v silné společnosti s dostatečným zázemím 
• Odborné zaškolení a další vzdělávání 
• Služební automobil, notebook, mobilní telefon, příspěvek na stravování 
• 25d dovolené, 3d Sick days 

 

V případě studentů jsme připraveni přizpůsobit rozsah a termín výkonu pracovní pozice vašim 
studijním povinnostem. 
 
Zájemci o práci v perspektivním oboru a příjemném pracovním kolektivu nás mohou 
kontaktovat na adrese: 
 
FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. – Skupina PRE 
Provozovna: Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 – Libeň 
Jan Porkert tel.: +420 702 242 277  
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