
 

PROJEKTOVÝ MANAŽER– ROZVOJ PROJEKTŮ 

VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN (ZÁPADNÍ nebo 

STŘEDNÍ ČECHY) 

 
VELMI ATRAKTIVNÍ SPOLEČNOST A VAŠE PŘISPĚNÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO2 A 
K ŘEŠENÍ ENERGETICKÉ KRIZE 

ZÁPADNÍ nebo STŘEDNÍ ČECHY 

Úspěšný český developer a provozovatel obnovitelných zdrojů energie v České republice 
hledá schopného kandidáta, který bude zodpovědný za projednávání smluv s majiteli 
pozemků a dále stanovisek pro stavební povolení a koordinaci inženýringu větrných 
elektráren. 

Vaše práce bude zahrnovat: 

 Příprava a zajišťování potřebných majetkově-právních vztahů s obcemi a majiteli 
pozemků  

 Aktivní vyhledávání vhodných lokalit a jejich prověřování s možností navázání na 
projektové portfolio z předchozích období 

 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, znalec, 
zpracovatel posudků, klient, právník 

 Příprava nových velmi zajímavých, avšak z hlediska správních řízení, obecně 
složitějších projektů větrných elektráren v Plzeňském či Karlovarském kraji nebo 
ve Středních Čechách, na Vysočině a v Libereckém kraji vč. související 
infrastruktury.  

O pozici by se měli ucházet zájemci, kteří mají VŠ nebo SŠ vzdělání (ideálně 
stavebního, geodetického, strojního nebo energetického směru) a předchozí 
zkušenosti se zajišťováním majetkově-právních vztahů a podkladů pro povolovací 
proces. 

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 s námi na velmi zajímavých projektech obnovitelných zdrojů 
budoucnosti pod záštitou českého developera se silným postavením na trhu. 

Budeme se těšit na Váš životopis, který nám zašlete na info@renoenergie.cz. 

Adresa společnosti: Moravskoslezský kraj, sídlo společnosti Klimkovice. Vaše pracovní 

kancelář v Plzni nebo v Praze, dle Vašich možností. 



Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní (není nutně podmínkou) 

Požadované jazyky: Čeština (Výborná), angličtina, polština (není podmínkou) 

Plat: 40 000 – 45 000 Kč / měsíc dle zkušeností, vzdělání atp. 

Benefity: Dovolená 5 týdnů, Mobilní telefon, Notebook 

Zařazeno: Stavebnictví a reality, Architekt, Geodet 

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek, případně ¾ úvazek 

Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou 

Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva 

 
 


