
EkoWATT patří mezi přední konzultační společnosti v oblasti energetických úspor a 
environmentálních certifikací budov. Naše aktivity stále rostou a hledáme nové kolegy pro spolupráci 
na prestižních projektech. Abychom byli stále nejlepší, sami se stále učíme, takže nečekáme, že 
najdeme zcela “hotového” kandidáta. Hlavním předpokladem je otevřená mysl a ochota se učit 
novým věcem. Hledáme kolegy na následující pozice: 
  
Inženýr/ka pro dynamické simulace 
  
Popis práce: 
Budete tvořit dynamické simulační modely budov pro environmentální certifikace LEED a BREEAM. 
Budete pracovat na nejprestižnějších velkých projektech v ČR i v zahraničí. Našimi klienty jsou ČSOB, 
KKCG, Skanska, IKEA a mnoho dalších významných společností, v minulosti jsme zpracovali také 
patrně jeden z největších simulačních modelů vůbec pro ComCity v Moskvě. 
Díky vaší práci získají architekti a projekční týmy možnost lépe navrhovat své projekty. 
Výsledky vaší práce povedou k tomu, že nové budovy budou úspornější a nabídnou budoucím 
uživatelům kvalitní prostředí, takže se v nich budou lépe cítit. 
  
Požadavky: 
Vzdělání stavařského nebo TZB zaměření (pro juniorské zařazení může být i probíhající). 
Velmi dobrá znalost angličtiny a češtiny. 
Schopnost se samostatně učit. 
Zkušenost s 3D modely (např. SketchUp). 
Ideálně znalost Design Builderu. 
Vynikající analytické schopnosti. 
Dobré komunikační schopnosti jsou výhodou. 
  
Nabízíme: 
Práci v příjemném, neformálním a přátelském prostředí. 
Možnost vzdělávání, odborného růstu a seberealizace. 
Možnost najít si vlastní kariérní cestu. 
Flexibilní pracovní doba a možnost částečné práce z domova 
Bonusy podle výsledků konkrétních projektů. 
  
Nástup od ledna 2018 nebo podle dohody. 
  
  
Konzultant/ka pro environmentální certifikace LEED / BREEAM / WELL 
  
Popis práce: 
Budete spolupracovat na návrzích environmentálně výjimečných budov. 
Budete spolupracovat s investory, architekty, projekčními týmy a vlastníky existujících budov a 
zúčastníte se formulace strategií pro snížení environmentálních dopadů nových i existujících budov. 
Budete připravovat detailní dokumentaci k jednotlivým aspektům šetrnosti budov a povedete 
administraci projektů. 
Budete expertem v oblasti šetrnosti budov od energetické a materiálové náročnosti až po kvalitu 
vnitřního prostředí. 
Budete pracovat na nejprestižnějších velkých projektech. 
  
Požadavky: 
Vzdělání stavařského nebo TZB zaměření (pro juniorské zařazení může být i probíhající), není zcela 
nezbytnou podmínkou. 
Velmi dobrá znalost angličtiny a češtiny. 



Schopnost se samostatně učit. 
Vynikající analytické schopnosti. 
Smysl pro detail a hledání souvislostí. 
Dobré komunikační schopnosti jsou výhodou. 
  
Nabízíme: 
Práci v příjemném, neformálním a přátelském prostředí. 
Možnost vzdělávání, odborného růstu a seberealizace. 
Možnost najít si vlastní kariérní cestu. 
Flexibilní pracovní doba a možnost částečné práce z domova 
Bonusy podle výsledků konkrétních projektů. 
  
Nástup od ledna 2018 nebo podle dohody. 
  
  
Inženýr/ka pro projekty energetických úspor 
  
Popis práce: 
Budete spolupracovat na energetických auditech, průkazech budov a optimalizacích projektů. 
Budete expertem přes energetiku budov, systémů a obnovitelných zdrojů energie. 
Budete se účastnit i hledání úspor v existujících významných budovách. 
Cílem vaší práce bude zejména snižování energetické náročnosti budov. 
  
Požadavky: 
Vzdělání stavařského nebo TZB zaměření (pro juniorské zařazení může být i probíhající). 
Dobrá znalost SketchUp a Energie. 
Schopnost se samostatně učit. 
Vynikající analytické schopnosti. 
Smysl pro preciznost. 
Dobré komunikační schopnosti jsou výhodou. 
  
Nabízíme: 
Práci v příjemném, neformálním a přátelském prostředí. 
Možnost vzdělávání, odborného růstu a seberealizace. 
Možnost najít si vlastní kariérní cestu. 
Flexibilní pracovní doba a možnost částečné práce z domova 
Bonusy podle výsledků konkrétních projektů. 
  
Nástup od ledna 2018 nebo podle dohody. 
 
Kontakt: 
Dr. Ing. Jiri Beranovsky, MBA 
Partner & Executive | Energy & Economy Analyst | energetický specialista MPO a poradce EKIS |  
Certified Passive House Designer (Certifikovaný projektant pasivních domů | Passivhaus Institut Darmstadt) | 
LEED Green Associate | SB Tool CZ Consultant  
EkoWATT CZ s. r. o. / EkoWATT z. s. | Your Sustainability Partner since 1990 | Váš partner na trhu v energetice 
a ekonomice pro ekologii od roku 1990 
28 let na trhu | 28 years on the market 
A: Areál Štrasburk, Švábky 52/2, 180 00 Praha 8, Czech Republic |  
T:  +420 266 710 247 |  
M: +420 608 959 797 | 
E: jiri.beranovsky@ekowatt.cz  |  
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