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Naše společnost United Registrar of Systems Czech, s.r.o. je silným a dlouhodobým hráčem na trhu v oblasti certifikací, testování                      

a inspekcí. Jsme součástí nadnárodní skupiny URS Global působící ve více než 100 zemích. Více na www.urs-czech.cz                            

V současné době rozšiřujeme tým a hledáme auditory v OBLASTI ENERGETIKY. 

Požadavky na Auditora ISO 50001 – systém managementu hospodaření s energií: 

• Vzdělání: Vzdělání SŠ nebo VŠ v technickém oboru nebo jiném oboru s takovou specializací nebo absolvovaný rekvalifikační 
kurz/školení/seminář ve vztahu k této problematice či vzdělání úzce související s danou oblastí 

• Znalost normy ISO 14001 

• Celková pracovní zkušenost: 5 let, avšak minimálně 3 roky v roli vedoucího auditora ISO 14001 

• Pracovní zkušenosti v oblasti průmyslu a energetiky (praxe, poradenství, vzdělání, auditování) 

• Osvědčení o odborné způsobilosti: energetický specialista/auditor dle zákona č. 406/2000 Sb. – výhodou 
 

• Specifické znalosti a dovednosti: 
Znalost požadavků ISO 50001, specifická terminologie z oblasti hospodaření s energií, energetické principy, právní a další 
požadavky v souvislosti s energiemi, ukazatele energetické hospodárnosti (EnPI), výchozí stav spotřeby energie (EnB), 
relevantní proměnné a statické faktory, hodnocení a prokazování zlepšení energetické hospodárnosti, včetně 
normalizačních technik, běžné systémy spotřebovávající energii, zásady sběru dat a monitorování, měření a hodnocení dat, 
technologie pro zlepšování energetické hospodárnosti 
 
 

Požadavky na Technického experta v oblasti systému managementu hospodaření s energií: 

• Vzdělání: Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví/strojírenství, se zaměřením na techniku 
prostředí, energetiku nebo podobné obory v oblasti hospodaření s energií 

• Osvědčení o odborné způsobilosti: energetický specialista/auditor dle zákona č. 406/2000 Sb. 

• Praxe v oboru provádění energetických auditů – celkově minimálně 3 roky s určitou kontinuitou a stálým udržováním 
přehledu o dění v daném oboru.  

 
 
Hledáme pro lokality: celá Česká republika 
 
Spolupráce/nástup: dle dohody 
 
Pracovní poměr a druh spolupráce: dle dohody 
 
 
V případě Vašeho zájmu o uvedenou pracovní nabídku nám zašlete e-mailem Váš strukturovaný profesní životopis s fotografií                 

nebo Váš odkaz na LinkedIn. 

Kontakt pro zaslání Vašeho zájmu o spolupráci: Renáta Zahrádková, e-mail: renata.zahradkova@urs-czech.cz, tel.: +420 777 751 353 

Těšíme se na první kontakt s Vámi. 

Hledáme:  

• Auditory ISO 50001  

• Technické experty pro EnMS 
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