
 

 

 

 

 

Jsme inženýrská společnost, zabývající se vývojem a výrobou specializované chladící techniky šetrné k životnímu prostředí. 

Technologie použitá a integrovaná společností MIRAI INTEX s inovativními řešeními otevírá nové horizonty v oblasti chlazení, směřující 

k minimalizaci negativního vlivu člověka na životní prostředí, aby byl tento svět lepším místem k bydlení. Věříme, že lidský kapitál je 

naším nejcennějším přínosem. Nabízíme našim zaměstnancům jedinečnou příležitost být aktivní součástí rostoucí společnosti, 

nabízející možnost získání jedinečných zkušeností ve velmi zajímavém a inovativním oboru. 

Pro náš rostoucí závod v Brně v současné době hledáme talentované a motivované kolegy na pozici: 
 
 

PROJEKTOVÝ MANAŽER – BIOPLYN, LNG 

 

NÁPLŇ PRÁCE: 

• Vedení výrobních projektů z oblasti bioplynu a LNG, a to od úplného začátku až po jeho uvedení do provozu. 

• Řízení vývojových projektů (inovace výroby, výrobní proces, provoz). 

• Tvorba časových a rozpočtových plánů a dohled nad oblastí kvality. 

• Spoluúčast na smluvních vyjednáváních s dodavateli a zákazníky. 

• Předcházení vzniku možných technických problémů v rámci projektu a případně jejich řešení. 

• Zpracování a vedení technické dokumentace k projektu. 

• Zajištění legislativních a dalších povinných administrativních požadavků v rámci projektu. 

• Navrhování preventivních opatření včetně tvorby havarijních plánů pro případ nutnosti servisního zásahu. 

 

POŽADUJEME: 

• VŠ technického směru (ideálně energetika nebo petrochemický průmysl). 

• Rozsáhlé znalosti v oblasti procesního inženýrství a bioplynu (zaměření na bioplyn a LNG). 

• Znalost problematiky výrobního procesu, přepravy a skladování bioplynu. 

• Zájem o plynové a vodíkové technologie. 

• Anglický jazyk na pokročilé úrovni, další jazyky výhodou. 

• Řidičský průkaz sk. B 

 

NABÍZÍME: 

• Zajímavou práci v mezinárodním prostředí v technologicky jedinečném oboru. 

• Prostor pro uplatnění vašich zkušeností s maximální možností seberealizace. 

• Příjemný a motivovaný kolektiv. 

• Velmi dobré finanční ohodnocení formou fixní mzdy. 

• Flexibilní pracovní dobu. 

• Týden dovolené navíc. 

• Kávu a pitný režim na pracovišti zdarma. 

 

  
 

 
 
 

Pro účely zaměstnání, dle zákona č.101/2000 Sb., Ochrana osobních údajů a nařízení EU parlamentu a Rady (EU) č.2016/679. 
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