
 

 

Pozice: junior specialista/specialistka v oblasti úspor energie 

Zajímáte se o témata spojená s energetikou, klimatem a zejména úsporami energie? Baví Vás výzvy, 

mezi které bezpochyby patří téma European Green Deal i problematika energetických 

a environmentálních cílů obecně? Orientujete se v procesu tvorby legislativy na evropské i národní 

úrovni? Slyšeli jste někdy o směrnicích o energetické účinnosti či o energetické náročnosti budov 

a umíte srozumitelně interpretovat informace? 

Svaz průmyslu a dopravy ČR hledá kolegu/kolegyni na částečný úvazek (0,3) po dobu trvání projektu 

(do konce roku 2023) na pomoc s agendou v rámci projektu k úsporám energie. Vaším úkolem bude 

posílit náš tým a pomoci s analýzou legislativy, technických podmínek dotačních titulů či psaním 

reportů v oblasti energetické účinnosti.  

Vhodné i jako studijní stáž pro studenty/ky. 

Náplň práce 

 Aktivně sleduje a průběžně zpracovává informace spojené s aktuální evropskou a českou energetickou 
a klimatickou politikou a legislativou 

 Aktivně sleduje dostupné evropské fondy a národní programy podpory v příslušných oblastech 

 Podílí se na zpracování a přípravě pozic Svazu průmyslu a dopravy, připravuje související podklady 
a materiály 

 Přispívá ke komunikaci daných témat (psaní článků na web i do newsletteru) 

 Podílí se na zabezpečení projektu, organizaci jednání pracovních skupin a plní další úkoly v rámci 
projektu 

Co byste měli splňovat? 

 VŠ vzdělání (včetně aktivního studia v magisterské formě) 

 Dobrá znalost ČJ a AJ slovem i písmem 

 Komunikační dovednosti 

 Organizační schopnosti, odolnost proti stresu 

 Uživatelská znalost MS Office a běžných pracovních softwarových nástrojů 

Co nabízíme my? 
 

 Částečný úvazek (0,3), vhodné pro studenty/studentky  

 Flexibilní pracovní dobu 

 Silné a stabilní zázemí Svazu průmyslu a dopravy 

 Smysluplnou práci v inspirativním a příjemném prostředí 

 Možnost home-office 

 Dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete prosím krátký motivační dopis (max. 1 strana) spolu se svým 
životopisem na e-mail: anovotna@spcr.cz 

Svaz průmyslu a dopravy ČR je hlavní byznysová autorita a zástupce firem a největší zaměstnavatelský svaz 
v ČR. Pomáháme vytvářet dynamické podnikatelské prostředí, v němž se mohou firmy rozvíjet, vytvářet 
přidanou hodnotu a dávat lidem zajímavou a dobře placenou práci. Jsme důvěryhodným partnerem pro 
vládu i odbory. 


