ENERGIJOS VARTOJIMO
EFEKTYVUMO INŽINIERIUS
Viskas, ką turite žinoti apie karjerą

Energijos vartojimo efektyvumo
inžinierius turi turėti techninę
kompetenciją ir teikti pagalbą,
kuriant energijos išsaugojimo
iniciatyvas, susijusias su energijos
paskirstymo sistemomis gyvenamojo,
komercinio ir pramoninio sektoriaus
klientams. Energijos vartojimo
efektyvumo inžinierius didžiausią
dėmesį skiria veiksmingo, švaraus ir
naujoviško energijos tiekimo būdo
suradimui.
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UŽDUOTYS IR
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Darbo aprašymas gali skirtis priklausomai
nuo pramonės sektoriaus:

Miriam Vazquez,
Energijos vartojimo efektyvumo inžinierė,
GENERAL ELECTRIC Company

[R1] Atlieka energijos auditą, kad
patikrintų, sumodeliuotų ir išanalizuotų
pirminius energijos (mechaninės, elektros ir
terminius) srautus esamuose
gyvenamuosiuose, komerciniuose ir
pramoniniuose pastatuose. Jų tikslas –
sumažinti energijos suvartojimą ir padidinti
energijos vartojimo efektyvumą.
[R2] Padeda statybų pramonei sujungti
energiją vartojančius komponentus tokius
kaip šildymas, vėdinimas, oro
kondicionavimas; žalieji pastatai;
apšvietimas; oro kokybė ar aprūpinimas
energija.
[R3] Padeda korporacijoms siekti energijos
suvartojimo tikslų, vadovauja, prižiūri ir
pataria energetikos komandoms, kaip
užtikrinti tokių tikslų pasiekimą.

MOKYMOSI TYRINĖJANT
APLINKA
https://bit.ly/2mhKwMx

KAIP TAPTI ENERGIJOS
VARTOJIMO EFEKTYVUMO
INŽINIERIUMI:
Norint tapti energijos vartojimo
efektyvumo inžinieriumi reikia
inžinerijos, taikomųjų, gamtos
mokslų ar susijusios mokslinės
ar techninės srities bakalauro
laipsnio.
Magistro laipsnis vienoje iš šių
sričių padidina Jūsų galimybes
gauti kūrybingesnį darbą.

Jeigu galėtumėte viską pradėti iš naujo,
kaip pakeistumėte savo karjeros kelią?
„Šiandien yra daug naujų su energijos
vartojimo efektyvumo inžinerija susijusių
profesinių veiklų. Tikriausiai aš vis dar
dirbčiau šios inžinerijos srityje, bet
apsvarstyčiau ir darbą su biomedicinine
inžinerija, nes mane labai domina
medicininė dalis ir sprendimų paieška
šioje srityje. Norėčiau rūpintis
sprendimais, susijusiais su žmonių
sveikata. Tačiau manau, kad vėl
studijuočiau energijos vartojimo
efektyvumo inžineriją. Tai būtų vienas iš
mano pirmų pasirinkimų.
Miriam Vazquez,
energijos vartojimo efektyvumo inžinierė,
GENERAL ELECTRIC Company

KAIP ĮGYTI
PATIRTIES
Vasaros stovyklos, pvz.: Jaunųjų
inžinerinių protų, Europos
kosmoso stovykla ir pan.
Trastea klubas, Deusto
universitetas, Bilbao
http://www.trastea.club/

KARJEROS
PERSPEKTYVOS:
Bendrovės socialinė atsakomybė,
atsinaujinančios energijos
gavimas ir veiksmingumas, žalios
statybos ir gamyba, perdirbimas ir
atliekų mažinimas, konsultavimas
aplinkosaugos klausimais,
energijos vartojimo efektyvumo
inžineriniai tyrimai ir pan.

KURIŲ DALYKŲ ŽINIOS
BŪTINOS PROFESINEI
VEIKLAI?
Energijos vartojimo efektyvumo inžinerija
apjungia fiziką, matematiką ir chemiją su
ekonomika ir aplinkos inžinerija. Taip
padidinamas efektyvumas ir skatinama
toliau kurti atsinaujinančius energijos
šaltinius.
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