
Ekologický institut Veronica vyhlašuje výběrové řízení na místo

PROJEKTOVÝ MANAŽER(-KA)
SE ZAMĚŘENÍM NA UDRŽITELNOU ENERGETIKU  

Náplň práce 
• řízení projektů a zakázek zaměřených na energetické poradenství a 

vzdělávání (vedení projektového týmu, příprava a realizace aktivit, komunikace s 
lektory a účastníky akcí, podíl na fundraisingu, finančním řízení a administrativě 
projektů)

• odborné poradenství a konzultace v oblasti energetiky - úspory, obnovitelné 
zdroje, soběstačnost

• sběr a vyhodnocování dat o modelových projektech v Hostětíně

Požadujeme
• VŠ vzdělání nejlépe technického zaměření (obnovitelné zdroje energie, úsporné 

stavby) popř. životní prostředí, nebo odpovídající praxi 
• orientaci v environmentální problematice a tématu ochrany klimatu a ochota se 

v této oblasti rozvíjet
• komunikační a organizační schopnosti, flexibilitu, schopnost týmové práce
• dobrá znalost práce na PC a zpracování analýz
• dobrá znalost anglického jazyka 

Vítáme
• praxi v neziskové organizaci
• znalost projektového managementu
• znalost práce s grafickými programy pro projektování
• zkušenost v oblasti vzdělávání (dětí a mládeže nebo dospělých)

Nabízíme 
• samostatnou kreativní práci v zavedené ekologické organizaci
• plný pracovní úvazek 
• nástupní plat na úrovni dobrého standardu v neziskovém sektoru s perspektivou 

růstu, práci v mezinárodních projektech
• příjemné pracovní prostředí v Hostětíně, v první veřejné pasivní budově v ČR
• 5 týdnů dovolené

• Místo výkonu práce -  Hostětín 
 

Předpokládaný nástup: co nejdříve, nejlépe v březnu 2015

Přihlášky (životopis a motivační dopis) zasílejte do 22. 2. 2015 s označením 
„Konkurz“ na e-mail: hostetin@veronica.cz  
Vybrané uchazeče pozveme na konci února k osobnímu pohovoru.

Bližší informace na telefonu 608 426 049 i osobně v Hostětíně (jen po domluvě)
Více o organizaci na www.hostetin.veronica.cz, www.veronica.cz

Pracoviště Brno
sídlo, fakturační adresa
ZO ČSOP Veronica
Panská 9, 602 00Brno
veronica@veronica.cz
tel. 542 422 750

Pracoviště Hostětín
korespondenční adresa
Centrum Veronica
Hostětín 86, 687 71 Bojkovice
hostetin@veronica.cz
tel. 572 630 670

www.veronica.cz
hostetin.veronica.cz
IČ 13693620
DIČ CZ13693620
č.ú. 1342270339/0800


