
 

 

ista je jednou z předních celosvětových společností působících v oblasti zvyšování energetické 

účinnosti budov. Nabídkou svých výrobků a služeb pomáhá šetřit energie, náklady a emise CO2. 

společnost ista se specializuje na měření a rozúčtování individuální spotřeby energie a transparentní 

vizualizaci dat o spotřebě pro bytové domy a komerční nemovitosti. K tomu využívá portfolio 

nejnovějších hardwarových součástí – poměrové rozdělovače topných nákladů, vodoměry, měřiče tepla 

a příslušné instalační systémy. Je průkopníkem v oblasti výzkumu a vývoje měřící techniky. Již déle než 

100 let poskytuje svoje služby a výrobky více než 12 milionům bytových jednotek ve 24 zemích. 

V České republice společnost ista působí od roku 1991 a je v současné době jedním z největších 

poskytovatelů profesionálního servisu v oblasti měření a rozúčtování energií. Naše výrobky 

a poskytované služby patří k nejvyspělejším na českém trhu. Další informace najdete www.ista.cz 

 

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici  

Technický manažer pro CZ/SK 

Náplní Vaší práce bude zejména: 
 zodpovědnost za technické a odborné informace o našich výrobcích 
 zajišťovat technickou podporu zejména prodejnímu, technickému a 

marketingovém týmu 
 poskytovat technické konzultace našim profesionálním zákazníkům 
 prezentovat řešení společnosti ista na seminářích, výstavách a odborných fórech  
 komunikovat ohledně našich výrobků s mateřskou společností 
 aktivně vyhledávat nové možnosti rozvoje technického portfolia a servisu 
 
Výkon pozice vyžaduje:  
 vysokoškolské vzdělání technického směru ideálně v oblasti technických zařízení 

budov, a nejméně 3 roky zkušeností z oboru měření a regulace, energetiky apod.  
 jedná se o manažerskou pozici, ale bez přímých podřízených a s potřebou 

spolupráce napříč odděleními: ideální kandidát by měl mít tento profil – 
dostatečně silná individualita, ale zároveň umět dobře komunikovat a být schopen 
pracovat v týmu na společných projektech 

 prezentační a argumentační dovednosti  
 dobrou znalost anglického jazyka slovem i písmem 
 časovou flexibilitu a ochotu cestovat 
 
Nabízíme: 
 plat odpovídající znalostem a zkušenostem, po zapracování prémiová složka 

mzdy 
 služební automobil i pro soukromé účely, mobil, notebook, stravenky 
 nástup možný hned nebo dohodou 
 pracoviště v centrále společnosti v Praze 5 – Stodůlkách 

 
Pokud máte o nabízenou pozici zájem, zašlete prosím mail s Vaším stručným CV na 
adresu: jana.machkova@ista.cz  

http://www.ista.cz/
mailto:jana.machkova@ista.cz

