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Název pracovního místa: technický pracovník IV – oddělení energetiky 
 
Počet nabízených míst: 1   
 
Místo výkonu práce:  
 

DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod PKÚ 
Hrbovická 2, Hrbovice 
403 39  Chlumec 

 
Stupeň mzdového tarifu: 9.    
 
Požadované vzdělání:  USO elektrotechnického směru – silnoproud 
   
Další požadavky:  

• ukončené středoškolské vzdělání elektrotechnického směru – silnoproud (VŠ vzdělání 
výhodou), 

• výhodou 4 roky praxe v oboru, 

• znalost zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) se zaměřením na provoz 
elektrické distribuční soustavy a výrobu a rozvod tepelné energie,  

• znalost zákona č. 406/2000 Sb. (O hospodaření s energií) se zaměřením na tepelné 
vlastnosti budov, účinnost užití energie při výrobě a rozvodu tepelné energie, ztráty 
v elektrické distribuční soustavě, 

• základní přehled o údržbě staveb,  

• výhodou osvědčení dle vyhl. č. 50/78 Sb. §6 a vyšší,  

• základní přehled o údržbě inženýrských sítí – elektřina, plyn, voda, kanalizace, 

• řidičský průkaz B, 
• schopnost týmové spolupráce, komunikační dovednosti, flexibilita. 

 
Pracovní náplň: 

• zajištění dodržování cenové regulace dodávky energií, vody a veškerých povinností 
vyplývajících z příslušné legislativy – kalkulace cen energií a vody, práce s ceníky, 
zpracování podkladů a příkazů k fakturaci, 

• vedení agendy obchodních smluv nákupu a prodeje energií a vody, 

• navrhování úsporných opatření provozu elektrické a tepelné soustavy, hodnocení ztrát 
v soustavách, zpracování energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov, 
realizace úsporných opatření, 

• zpracování podkladů pro výběrová řízení na dodavatele silové elektřiny,  

• zajištění technických podkladů, potřebných ČSN, vyhlášek a zákonů, materiálu a revizí 
pro činnost strojní a elektro údržby, 

Nabídka pracovního místa  

DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod PKÚ 

Hrbovická 2, Hrbovice 

403 39 Chlumec 

 



Nabídka pracovního místa 
technický pracovník IV 

 
Strana 2, celkem 2 

 
 

 

• zajištění údržby a oprav budov, komunikací a inženýrských sítí vlastními silami 
i dodavatelsky, zpracování podkladů pro výběrová řízení. 

 
Nabízíme: 

• zázemí stabilní české společnosti, 

• zajímavé zaměstnání v oboru s dlouholetou perspektivou, 

• mzdové ohodnocení dle dosavadních zkušeností, 

• pružnou/pevnou pracovní dobu, 

• možnost profesního růstu (účast na odborných seminářích, kurzech a školeních), 

• možnost rozvíjet svoje schopnosti a znalosti, 

• dostatečný adaptační proces, 

• nadstandardní zaměstnanecké benefity (dle platné kolektivní smlouvy a zásad FKSP): 
- 6 týdnů dovolené 
- měsíční prémie 
- home office 
- mimořádná roční odměna 
- příspěvek na stravování 
- příspěvek na rekreaci 
- odměny při pracovních a životních výročích 
- příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění.   

 
Nástup: ihned, příp. dle dohody 
   
Termín pro podání nabídky: 10. 4. 2023 
 
V případě zájmu o pracovní nabídku zašlete životopis spolu s průvodním dopisem na níže 
uvedenou adresu. 
 

Kontakt pro zájemce:      DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod PKÚ 

Hrbovická 2, Hrbovice 

403 39 Chlumec 

Ing. Lucie Reichelová 

Vedoucí personálního oddělení  

📞+420 475 672 228 

e-mail: personalistika.pku@diamo.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touto nabídkou DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem neslibuje uzavřít ani neuzavírá žádnou 

smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, státního podniku, Stráž pod Ralskem, pokud bude 

uzavřena, musí mít písemnou formu a projevy účastníků musí být na téže listině. 


