
Jste obchodník tělem i duší, ale už Vás nebaví nabízení výrobků a služeb? Rád/a komunikujete 
s lidmi a jen tak něco Vás nerozhází? Chcete se podílet na projektech, které se týkají 
obnovitelných zdrojů? Pak máme práci přesně pro Vás! 
 

Pro společnost RenoEnergie  
hledáme novou kolegyni nebo nového kolegu na pozici 

POZEMKOVÍ REFERENTI – Terénní pracovníci 
 

Kdo jsme? 
RenoEnergie je česká společnost působící v oblasti obnovitelných zdrojů. Zabývá se 
výstavbou a provozem malých vodních, fotovoltaických, větrných a - ve spolupráci se 
zemědělskou skupinou RenoFarmy - také bioplynových elektráren, čímž podstatně přispívá k 
ochraně klimatu.  
 
Co tato práce obnáší? 
- Zajišťování pozemků pro projekty větrných elektráren a jejich kabelové přípojky 
v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, povětšinou formou služebnosti vkládané do KN. 
- Projednávání smluv a komunikace s majiteli pozemků. 
- Práce v terénu – aktivní oslovování majitelů pozemků. 
- Komunikace s úřady (Katastr nemovitostí, Státní pozemkový úřad, Obecní a městské úřady). 
- Zajištění podkladů a dokumentů (kupní/nájemní smlouvy, práce s Katastrem nemovitostí a 
Registrem půdy). 
- Pracovní zázemí budete mít sídle skupiny RenoFarmy, tedy v Klimkovicích u Ostravy. 
 
Co bychom od Vás potřebovali? 
- Obchodního ducha – zkušenosti s prodejem, nákupem nebo prezentací výrobků/služeb 
považujeme za nutnost. 
- Komunikativnost – budete muset jednat s neznámými lidmi, takže pokud jste asertivní, 
přesvědčiví, přátelští a upovídaní, bude tahle práce pro Vás hračka. 
- Odolnost proti stresu – ta je při jednání s lidmi potřeba vždy. 
- Minimálně střední vzdělání s maturitou a velmi dobrá znalost PC (e-mail, Word, Excel). 
- Samostatné rozhodování, flexibilita, ochota učit se novým věcem. 
- Řidičský průkaz skupiny B – musíte být aktivní řidič. 
- Výhodou (ne podmínkou) bude, pokud máte zkušenosti s Katastrem nemovitostí, Registrem 
půdy (LPIS), programy GIS a výkupem pozemků. 
 
Co Vám nabízíme? 
- Práci s lidmi, při které se určitě nebudete nudit. 
- Příjemný a milý kolektiv, který nezkazí žádnou legraci. 
- Nástup možný ihned, práce na HPP. 
- Motivující platové ohodnocení – základní tarif (dle zkušeností) a odměny za výsledky. 
- Příspěvek na stravování, roční odměny, firemní akce. 
- Služební vozidlo, telefon a notebook 
- Práci v silné a stabilní společnosti zabývající se obnovitelnými zdroji (více o nás na 
www.renoenergie.cz, www.renoprojekt.cz a www.renofarmy.cz).  
 



V případě Vašeho zájmu o nabízenou pozici nás neváhejte kontaktovat (na e-mail 
kariera@renofarmy.cz), zašlete nám svůj životopis s fotografií a krátký motivační dopis.  


