PHOTON ENERGY GROUP
Photon Energy je mezinárodní skupina společností v oblasti fotovoltaiky se sídlem v Holandsku poskytující
správu fotovoltaických elektráren v Evropě a Austrálii. Díky bohatým zkušenostem a prokazatelným
výsledkům nabízíme komplexní řešení služeb pokrývající celou životnost solárních elektráren – od plánování
až po monitoring FVE. Photon Energy mimo jiné poskytuje provoz, servis a monitoring FVE pro více než
220 MWp.
Rozšiřujeme náš tým techniků a hledáme nového kolegu, kterého baví práce s Autocadem.

Junior projektant fotovoltaických systémů
Náplň práce
Zpracování poptávky/výkazu výměr a jejich kontrola
Práce s mapovými podklady (geometrický plán)
Zakreslování návrhu fotovoltaické elektrárny
Spolupráce a koordinace s projekčními kancelářemi v zahraničí
Podpora při zpracování prováděcí projektové dokumentace pro stavbu včetně elektro části
nízkonapětové (NN) a stejnosměrné (DC) – např. dimenzování kabelových vedení
Příprava optimálního návrhu fotovoltaické elektrárny ve speciálním software (PV-Syst)
Občasné služební cesty do zahraničí

Požadujeme
Elektrotechnické středoškolské vzdělání, studium na VŠ elektrotechnického zaměření, případně
absolvent
Nadšení pro práci ve fotovoltaice
Komunikační a organizační schopnosti
Zkušenosti v oblasti fotovoltaiky výhodou
Aktivní práci s programem Autocad
Práce v SW pro návrhy fotovoltaických systémů, např PVSyst výhodou
MS Office, MS Project - harmonogram
ŘP skupiny B
Komunikativní znalost AJ (jednání se zahraničními partnery)
Maďarština výhodou

Nabízíme
Práci na plný úvazek, či na živnostenský list
Možnost pracovat v mezinárodním, dynamickém a mladém kolektivu
Ohodnocení odpovídající zkušenostem
Zajímavou a rozmanitou náplň práce
Možnost profesního i osobního rozvoje
Zaměstnanecké výhody (příspěvek na vzdělávání, 25 dní dovolené, flexibilní pracovní doba)
V případě Vašeho zájmu zašlete Váš životopis na careers@photonenergy.com
Místo výkonu práce:
Zaměstnavatel:
Požadované vzdělání:
Požadované jazyky:
Benefity:
Typ pracovního poměru:

Uruguayská 380/17, Praha – Vinohrady
Photon Energy Solutions s.r.o.
VŠ elektrotechnická
Čeština (výborná), Angličtina (mírně pokročilá - pokročilá)
Mobilní telefon, notebook, dovolená 5 týdnů, vzdělávací kurzy, školení,
možnost občasné práce z domova, firemní akce
Práce na plný úvazek, pracovní smlouva, na dobu neurčitou

