Zadeva:

Projektni inženir (m/ž) za projekte energetske učinkovitosti v javnem
sektorju

09. januar 2019
Ljubljana

Podjetje Resalta d.o.o. je eno od vodilnih neodvisnih podjetij na področju
energetskih storitev in razvoja obnovljivih virov energije na območju JV
Evrope. Naše poslanstvo je zagotavljati inovativne, tehnološko napredne in
zanesljive energetske rešitve, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost, okoljski
odtis in poslovno konkurenčnost naših naročnikov. Zaradi širitve poslovanja v
svojo ekipo vabimo dinamično in vedoželjno osebo, ki si želi prispevati ter
širiti svoja znanja na področju energetske učinkovitosti.

Naloge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izvedba tehničnih pregledov in meritev, z namenom ovrednotenja
potenciala projektov ter oblikovanja tehničnih rešitev za stranke.
Priprava poročil in analiz o projektih.
Izvedba energetskih pregledov.
Razvoj in podajanje predlogov za tehnične rešitve, vključno s cost-benefit
analizo in pripravo ponudbe.
Pripravlja predstavitve tehničnih/projektnih rešitev naročnikom.
Vzpostavljanje in podpora razvoju novih poslovnih priložnosti.
Sodelovanje pri nabavi in izvedbi naročila dobaviteljev opreme.
Podpora pripravi na pogajanja o pogodbah, tehničnih delih pogodb
(metodologija za izračune prihrankov itd.).
Ocenjevanje tveganj predlaganih tehnologij in rešitev.
Razvoj in pregled tehnične dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo
projekta.
Razvijanje dobrih poslovnih odnosov s partnerji in obstoječimi strankami.
Sledenje tehničnim trendom ter konkurenci.

Vaš profil
•
•
•

Višja ali visoka strokovna izobrazba strojne ali druge ustrezne smeri.
Znanje na področju energetske učinkovitosti, različnih energetskih
sistemov, energetskih pregledov, izračunov energetskih prihrankov in
pogodbeništva na področju energetske učinkovitosti.
Napredna uporaba programov MS Office, poznavanje programa
AUTOCAD je prednost.
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•
•
•
•
•
•
•
•

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 in prilagodljivost glede potovanj po državah članicah
skupine Resalta.

Priložnost
•
•
•
•

Zaposlitev za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja za
nedoločen čas.
Vaša vloga bo pomemba pri razvoju projektov na področju javnega
sektorja.
Postali boste del izkušenega in dinamičnega tima, ki stremi k doseganju
odličnih strokovnih ter poslovnih rezultatov.
Imeli boste priložnost za osebni in strokovni razvoj ter samostojno delo,
ob katerem boste lahko uresničili svoje potenciale.
Veseli bomo vaše elektronske prijave na naši spletni strain oziroma
na mail tanja.sakelsek@resalta.com do 25.1.2019!
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