Energetický koordinátor Místní akční skupiny Naděje o.p.s.

Lišnice, Most; Part-time/ Full-time
•

Věnujte se s námi rozvoji venkovské oblasti na Mostecku a Litvínovsku pomocí koordinace
energetických projektů obcí, podnikatelů a ostatních subjektů na území Místní akční skupiny Naděje
o.p.s. (MAS Naděje o.p.s.)

•

Budete se věnovat informační činnosti a řešení různorodých projektů v oblasti energetických úspor
a zavádění systémů obnovitelných zdrojů energie.

•

Budete pracovat z naší kanceláře v Lišnici a občasně dle potřeby také z home office. Často
se ale také budete pohybovat v terénu.

Naším společným úkolem bude:
•

Zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými
zdroji;

•

Propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce
veřejné správy a podnikatele;

•

Zvýšit informovanost v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie
a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů;

•

Informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů
podpor a dalších možnostech financování;

•

Informovat veřejnost o existujících energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních
podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci programů podpor;

•

Provádět koordinační činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky.

Co je k výkonu funkce potřeba
•

Absolvovat kurz odborného vzdělávání v oblasti energetických úspor a jejich dosahování, který Vám
zprostředkujeme, NEBO splnit alespoň jeden z těchto bodů:
o

vhodné vzdělání a doložení příslušné min. 3leté praxe v oblasti koordinace energeticky
úsporných projektů, poradenství v oblasti energetiky, dotační asistence u energeticky
úsporných projektů nebo obdobném směru;

o

energetický specialista s oprávněním dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §10,
odst. 1, písm. c) nebo d) + dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru, který stvrzuje znalostní
předpoklady v oblasti energetických úspor;

o

autorizovaný inženýr, stavitel nebo technik v příslušném technickém oboru, který stvrzuje
znalostní předpoklady žadatele pro plnění předmětu dotace.

•

Chuť učit se nové věci a rozvíjet své kompetence.

•

Vlastnit notebook a mobilní telefon.

•

Samostatnost a schopnost komunikovat.
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•

Dále také výhodou:
o

znalosti a zkušenosti z oblasti žádostí o podporu a řízení projektů financovaných z Evropských
strukturálních a investičních fondů / Národních programů;

o

vlastnit automobil a řidičský průkaz B;

o

schopnost komunikace v AJ.

Co Vám můžeme nabídnout
•

Účast na vzdělávacím kurzu organizovaného Národní sítí Místních akčních skupin České republiky
z.s. v rámci systému celoživotního profesního vzdělávání („upskilling“) zakončené závěrečnou
zkouškou.

•

Průběžné vzdělávání v oboru, i v podobě služebních cest jak v České republice, tak do zahraničí
za příklady dobré praxe.

•

Kancelářské zázemí v sídle MAS Naděje o.p.s., Lišnice čp. 42, 434 01 Lišnice.

•

Flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova.

•

Pracovní přesah do dalších činností MAS Naděje o.p.s.

•

Účast v odborných pracovních skupin Národní sítě Místních akčních skupin České republiky z.s.
a dalších subjektů jako Ústecký kraj atp.

•

Bližší pracovní podmínky vč. finančních budou řešeny v rámci vstupního pohovoru (budou šité
na míru konkrétnímu žadateli o pracovní pozici).

Jaké u nás potkáte kolegy
Tým pracovníků kanceláře MAS Naděje o.p.s. tvoří 4 osoby.
Ing. Kamila Rejčová, ředitelka a manažerka MAS
Bc. Tomáš Harant, manažer MAS
Bc. Lucie Haidová, projektová manažerka
Martina Filipíková, administrátorka projektů
Chcete přijít na pohovor
Pokud ano, zašlete nám Váš životopis s fotografií a motivační dopis na e-mailovou adresu
kancelar@masnadeje.cz nejpozději do 30. 11. 2022.
V případě dotazů kontaktujte Bc. Tomáše Haranta, tomas.harant@masnadeje.cz, +420 733 700 334.
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