
Vedoucí montér 

Litostroj Engineering je průmyslový pilíř skupiny ENERGO-PRO. Navazujeme na historii výzkumu a 

vývoje v moravském Blansku, kde byla v místních železárnách vyrobena první vodní turbína na 

přelomu 19. a 20. století. Za tradicí a dobrou pověstí firmy stojí generace zaměstnanců. Především 

díky jejich znalostem, dovednostem, touze růst a dokázat nové věci, podnikáme úspěšně i dnes. 

Kromě konstrukční a projekční činnosti se věnujeme komplexnímu výzkumu a vývoji technologií 

pro vodní elektrárny a čerpací stanice. Dodáváme vodní turbíny všech typů a velikostí, čerpadlové 

turbíny a čerpadla. Zaměřujeme se na modernizaci a rekonstrukci vodních elektráren a jejich 

zařízení. Ve spolupráci s partnery, zejména sesterskou společností Litostroj Power Slovinsko, 

realizujeme kompletní dodávky zařízení vodních elektráren na klíč. Naše postavení je v rámci ČR 

unikátní a ve svém oboru patříme k nejlepším na světě. Využijte skvělou příležitost a staňte se 

jedním z nás! 

 

Co vás čeká 

• Organizace a zajištění montážních prací při realizaci díla a opravách vodních turbín a 
hydrotechnických zařízení na zakázkách po celé České republice. 

• Organizace a zajištění realizace komplexní montáže a opravy nových vodních turbín a 
investičních celků se zabezpečením doplňkových služeb montážního procesu (ubytování, 

nářadí, doprava apod.). 

• Vedení dokumentace montážních prací, zejména vedení montážního deníku. 

• Spolupráce s ostatními montážními techniky – koordinátory nebo řediteli staveb při 
realizaci díla dle projektu. 

• Odpovědnost za prováděné činnosti týmu na montážních pracovištích v oblasti BOZP, PO a 
OŽP. 

• Odpovědnost za vstupní a výstupní kontrolu dodávek došlých na stavbu. 

• Zabezpečení servisní činnosti dle požadavků zákazníků. 

• Pracovní cesty po montážích většinou od pondělí – čtvrtka po celé České republice. 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít 

• min. vyučení v oboru mechanik pro stroje a zařízení a vyšší ve strojírenství 

• práce na PC 

• řidičský průkaz skupiny B 

Výhodou bude, pokud budete mít 

• znalost některého z cizích jazyků - angličtina, němčina, ruština 

• svářečský průkaz 

Co vám můžeme nabídnout 

• zajímavé úkoly, dlouhodobé projekty 

• spolupráci se specialisty, možnost získat řadu cenných znalostí 

• získáte velký prostor k samostatnosti i práci v týmu, který na Vás bude spoléhat 

• firemní akce, podpora vzdělávání 

• 25 dní dovolené 

 


