
Společnost byla založena v roce 1993. Díky úspěšnému 
rozvoji se dnes I&C Energo a.s. řadí mezi největší a nejú-
spěšnější společnosti v České Republice. Naše firemní pro-
dukty, znalosti a dosažené výsledky jsou základem toho, že 
je společnost vnímána nejen na českém trhu jako zkušený 
a spolehlivý partner, který je garantem profesionální spo-
lupráce ve špičkové kvalitě.

I&C Energo a.s. je významný dodavatel komplexních slu-
žeb v oblasti systémů kontroly a řízení, průmyslových 
informačních systémů, systémů elektro a dodavatel 
strojních činností s dlouholetou tradicí v oblasti jader-
né energetiky. Rozmístěním a počtem zaměstnanců patří 
v této oblasti mezi největší české firmy. Své dodávky na 
českém a zahraničním trhu společnost realizuje ve třech 
hlavních produktech:

 • investiční dodávky,
 • optimalizace energetických výroben,
 • servis.

Společnost působí po celé republice a důležitá část jejích 
aktivit se odehrává v oblasti jaderné energetiky.

I&C Energo a.s.
 • má dobré jméno na trhu
 • je dlouhodobě finančně stabilní
 • plně respektuje zákonné požadavky
 • uznává význam lidského potenciálu

Nabízíme Pracovní příležitosti
Úkolem zaměstnanecké politiky společnosti je optimalizo-
vat počet zaměstnanců, udržovat stabilní základnu kvali-
fikovaných pracovníků, zajistit jejich odborný růst, solidní 
mzdové a sociální podmínky.

Svým zaměstnancům nabízíme
 • možnost seberealizace
 • dobré platové podmínky
 • možnost práce v zahraničí
 • týmovou práci

Další zaměstnanecké benefity
 • odměny odpovídající hospodářským výsledkům
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • zvýšení základní výměry dovolené o jeden týden
 • podporu při odborném vzdělávání a rozšiřování 

kvalifikace
 • příspěvek na jazykové vzdělávání zaměstnanců
 • sociální výpomoc ze sociálního fondu
 • pracovněprávní ochranu a jistotu
 • možnost studia při zaměstnání

Od svých zaměstnanců očekáváme
 • znalosti a dovednosti odpovídající pracovnímu zařazení 

a jejich trvalé rozvíjení
 • loajalitu vůči společnosti i pracovnímu týmu
 • myšlenkovou flexibilitu při řešení úkolů

Uchazečům o zaměstnání nabízíme práci v hlavním pracov-
ním poměru v lokalitě Temelín.

Absolventům Vaší školy v současné době 
nabízíme volná místa na pozice:

 • Mechanik/Technik měření a regulace

 • Elektrikář/Technik elektro
Podrobnější požadavky naleznete na odkazu 
http://www.ic-energo.eu/kariera/volna-mista

nebo dotazem na personalistku:

Zdeňka Dědičová 
+420 724 778 579, zdedicova@ic-energo.eu

Dotazník pro uchazeče o zaměstnání online: http://www.
ic-energo.eu/kariera/kontaktni-formular-zamestnani.
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