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Nabídka číslo: 0627 
 

Obsluha EZS 

Jste pečliví a vyznáte se v elektrice a energetice? Nevadí vám držet pohotovost, mít flexibilní pracovní dobu 
a uvítáte občasnou práci z domova? Pak se přidejte k nám. Na pozici Obsluhy výrobny elektřiny budete 
důležitým článkem našeho týmu a vaše práce významně přispěje k optimálnímu chodu naší firmy. 

Co bude vaší náplní práce? 

◼ Dozor a obsluha energetických zdrojů 
o plynových kogeneračních jednotek 
o čerpacích stanic plynu 
o odplynění skládek komunálních odpadů 

◼ Provádění základních technických ošetření kogeneračních jednotek (výměna oleje, filtrů, svíček,...) 
◼ Provádění regulace odplyňovacích vrtů 
◼ Udržování odplyňovacích systémů v dobrém stavu 
◼ Aktivní pomoc při realizaci rozšiřování a opravách systému odplynění 
◼ Dohled nad prováděním servisu technologie 
◼ Vedení provozní evidence výrobny 

Co k této pozici budete potřebovat? 

◼ Vyučení se v oboru elektro nebo v strojírenském oboru 
◼ Základní znalost práce na počítači 
◼ Pečlivost a technické myšlení 
◼ Časovou flexibilitu – držení pohotovosti 
◼ Řidičský průkaz sk. B 

Co u vás oceníme? 

◼ Chuť pracovat a pozitivní přístup k prováděným úkolům 
◼ Spolehlivost, zodpovědnost a samostatnost při práci ale i schopnost pracovat v týmu 
◼ Dobré komunikační schopnosti 

Co vám za to můžeme nabídnout? 

Pestrou náplň práce, při které se budete seberealizovat a ukážete své znalosti a schopnosti. Aby se vám 
dobře pracovalo, dostanete od nás služební vůz, mobilní telefon a notebook a nabídneme občasnou práci z 
domova. Využít můžete také zvýhodněné služby našeho mobilního operátora a zvýhodněné ceny služeb a 
produktů u našich smluvních partnerů. Tři dny zdravotního volna a příspěvek na stravování je u nás 
samozřejmostí. 

Kdy a kde se k nám můžete přidat? 

◼ Přidat se k nám můžete od 1. listopadu 2021, případně se můžeme na termínu nástupu dohodnout 
◼ Místo výkonu práce Ostrava a okolí 

 
 
Pokud vás tato pracovní nabídka zaujala, zašlete nám svůj stručný životopis na emailovou adresu 
zamestnani@tedom.com. Případně nás kontaktujte na telefonním čísle 953 311 003. 
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