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Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a.s.) je zcela nezávislou soukromou 

společností, plně vlastněnou českými akcionáři. Naše historie sahá až do roku 1890. 

Nabízíme komplexní služby v oblasti inženýrské, projektové a konzultantské činnosti, které 

pokryjí veškeré požadavky našich zákazníků. 

 

Aktuálně do našeho týmu hledáme posilu na pozici: 

 

Pravá ruka pro tým „Fotovoltaiky na VH stavby“ 

 

Co Vás na této pozici čeká? 

- Pomůžete naší firmě rozjet káru po nové trase v oblasti obnovitelných zdrojů energie 

(OZE). 

- Stanete se pravou rukou našeho skvělého kolegy (a týmu z naší inženýrské divize), 

který se zákazníky vyjednává aplikaci fotovoltaiek na našich vodohospodářských 

stavbách. 

- Proč to děláme? Jelikož tím dáváme zákazníkovi příležitost k snížení energetické 

náročnosti námi vybudovaných VH objektů. 

- Bez bázně a hany uvítáme i úplného juniora, kterého bychom na pozici zaučili od 

základů a postupně mu předávali samostatnější práce. Dveře však nezavíráme ani 

zkušeným matadorům v oboru.  

- Zpočátku bude nedílnou součástí činnost více administrativního charakteru – oběhat, 

zařídit, zdokumentovat, zařídit podpisy, tvořit texty, připravit podklady na jednání, 

pomoci se zajištěním dokumentace nutné pro dotační řízení. Z technického hlediska 

můžete ocenit přítomnost při procesu zavádění nových technologií do praxe.  

- Ruku v ruce s tím Vás bude čekat nějaká ta hodina strávená cestováním za zákazníky 

na jednání. Zatím máme zakázky primárně v okolí Prahy, ale očekáváme brzký 

celorepublikový nárůst. 

- Dále pak na Vás i nás čeká velká neznámá. Jsme v tomto projektu na začátku a sami 

jsme zvědaví, kam až jej dostaneme. Můžete u toho být s námi. 

S kým se chceme poznat? 

- SŠ elektrotechnického směru pro nás hraje prim 

- Pro tuto pozici jsou nutné vlastnosti jako: komunikativnost, reprezentativní jednání, 

dovednost dotahovat věci do detailu, nebát se prodat to, v co věříte  

- Vyžadujeme osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 

50/1978 Sb. §5, ideálně §6 

- Znalost MS Office balíčku na uživatelské úrovni je nezbytná 

- Schopnost alespoň základní práce s kreslícími programy je významnou výhodou 

- To, že u nás začnete od píky nebudete brát jako znehodnocení Vašich kvalit, ale 

naopak jako výhodu, s níž vybudujete pevnější základy své budoucí profesionalizace  
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Co Vám za to vše nabízíme? 

- Jsme stabilní česká firma s dlouholetou historií 

- V naší branži je vždy co dělat 

- Dostanete od nás týden dovolené navíc  

- Zajistíme Vám vše potřebné k práci – notebook, mobilní telefon, služební tarif  

- Příspěvek na stravování Vám zasíláme hotově na účet společně s výplatou  

- Sportovci u nás ocení příspěvek na multisport kartu  

- Podporujeme naše zaměstnance v sebevzdělávání – kurzy, semináře, podpora a 

příprava na autorizační zkoušky v oboru  

- Naši kolegové jsou u nás spokojení, proto se hrdě chlubíme nízkou zaměstnaneckou 

fluktuací 

- Nabízíme neformální prostředí, přátelský kolektiv 

- Pokud rádi do práce jezdíte na kole, využijete naší kolárny a sprch 

- Sídlíme na lukrativní adrese v centru Prahy, v historickém komplexu budov bývalého 

mlýnu a vodárenské věže. Přilehlý ostrov rádi využíváme při méně formálních 

pracovních příležitostech. 

 

Máte pocit, že hledáme někoho, jako jste Vy? Tak neváhejte a dejte nám o sobě vědět. 

Těšíme se, až se poznáme. 

 


