
 
 
Podjetje Resalta d.o.o. je eno od vodilnih neodvisnih podjetij na področju energetskih 
storitev in razvoja obnovljivih virov energije na območju JV Evrope. V podjetje vabimo 
novega sodelavca na delovnem mestu 
 
 

VODILNI PROJEKTNI INŽENIR - energetik (M/Ž) 

 

 
Vaše delo bo zajemalo: 
 

• razvoj tehničnih rešitev in priprava ter izvedba predstavitve projektnih rešitev 
strankam; 

• odgovornost za tehnično rešitev ter izvedbo projektov v skladu z 
dogovorjenimi roki in pogodbenimi določili; 

• izvajanje nadzora in ukrepov energetske učinkovitosti na zahtevnejših 
energetskih in okoljskih projektih oz. objektih; 

• pripravo cost-benefit analize ter ponudb; 

• oceno tveganja predlaganih tehnologij in rešitev; 

• odgovornost za pripravo tehnične dokumentacije, namenjene izvedbi 
projektov; 

• izvajanje tehničnih pregledov in meritev, z namenom ovrednotenja potenciala 
za energetske prihranke; 

• odgovornost za razvoj dobrih odnosov s partnerji, potencialnimi in obstoječimi 
strankami; 

• koordinacija projektne ekipe za doseganje poslovnih in projektnih ciljev; 

• sledenje tehničnim trendom ter konkurenci; 



• pripravo specifikacije zahtev za pripravo povpraševanja in tehnične ocene 
ponudbe dobaviteljev; 

• v tehnično rešitev in predstavitve vključuje tudi input drugih oseb in oddelkov, 
z namenom izvajanja celostne storitve; 

• podporo in izvedbo pogajanj s strankami o pogodbenih določilih; 

• reševanje težav in reklamacij s strankami in dobavitelji; 

• sodelovanje pri procesu nabave in izboru dobaviteljev opreme. 
 
K prijavi vabimo kandidate, ki: 
 

• imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj v tehničnem razvoju; 

• imajo višjo ali visoko strokovna izobrazba strojne, elektro ali druge ustrezne 
tehnične smeri; 

• imajo izkušnje in znanje na področju energetske učinkovitosti, različnih 
energetskih sistemov, energetskih pregledov, izračunov energetskih 
prihrankov in pogodbeništva na področju energetske učinkovitosti; 

• prednost imajo kandidati z izkušnjami iz projektiranja sončnih elektrarn 
 

 
Zaželeno je, da imajo kandidati naslednje sposobnosti: 
 

• napredna uporaba programov MS Office, poznavanje programa AUTOCAD je 
prednost; 

• zelo dobro znanje angleškega jezika, znanje hrvaškega ali srbskega jezika je 
prednost; 

• poznavanje tehnologij meritev in validacije ter načinov ocenjevanja stroškov 
projekta; 

• visoko razvite sposobnosti pisne in govorne komunikacije; 

• sposobnost reševanja problemov ter razvijanja idej in priložnosti; 

• samoiniciativnost, iznajdljivost, hitra odzivnost na potrebe poslovnih procesov; 

• sposobnost timskega dela ter sodelovanja; 

• želja po dodatnem učenju in pridobivanju strokovnega znanja; 

• vozniško dovoljenje; 

• sposobnost načrtovanja in organiziranja. 
 
 
 
Od nas lahko pričakujete: 
 

• zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo, 

• redno in stimulativno plačilo, 

• dinamično delovno okolje, 

• priložnost za osebni in strokovni razvoj ter samostojno delo, ob katerem boste 
lahko uresničili svoje potenciale. 

 
 
Vaše prijave pričakujemo na: tinca.stopar@resalta.com do 30. 11. 2022. 
 
 


