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
230 MWp.
Lákalo by Tě jezdit do zahraničí na servisní výjezdy a pracovat v perspektivním odvětví? Pak hledáme
právě Tebe!

Servisní technik – centrální střídače
Co budeš mít u nás na starosti:
Servis a údržbu fotovoltaických centrálních střídačů
Tvorbu technických reportů
Plánované i neplánované servisní zásahy
Organizaci preventivní údržby fotovoltaických elektráren
Sledování nových technologií a trendů ve fotovoltaice

Co bys měl mít, znát, nebo umět:
Střední odborné vzdělání s maturitou (elektrotechnické)
Pokud máš vyhlášku 50/78 §6 nebo vyšší, je to pro tebe určitě výhodou, ale můžeme zajistit
Schopnost samostatně pracovat s elektrickým napětím do 1000 V
Ochotu pracovat v zahraničí na krátkodobých výjezdech (Francie, Itálie, Belgie, Německo, i exotické
destinace)
Aktivní přístup a schopnost řešit nečekané technické situace
Schopnost domluvit se v angličtině bude pro tebe velkou výhodou, ale není podmínkou
Řidičský průkaz skupiny B – měl bys být aktivním řidičem
Manuální zručnost a schopnost práce s elektrickým a elektronickým nářadím
Komunikační schopnosti, týmového ducha a ochotu učit se novým věcem – přirozenou zvídavost a zájem
o nové technologie
Orientovat se v elektrických a elektronických schématech a umět vyřešit závady
Bydliště v Praze nebo v okolí

Co Ti můžeme nabídnout:
Práci na plný úvazek a na dobu neurčitou
5 týdnů dovolené
Možnost růstu a získání znalostí v oboru, který má perspektivu
Mladý a přátelský kolektiv
Atraktivní bonusy za práci v zahraničí
Možnost občasné práce z domova

V případě Tvého zájmu zašli svůj životopis na careers@photonenergy.com

Místo výkonu práce:

Uruguayská 380/17, Praha – Vinohrady

Zaměstnavatel:

Photon Energy Corporate Services s.r.o.

Požadované vzdělání:

středoškolské, nebo odborné vyučení s maturitou

Požadované jazyky:

Čeština (výborná), Angličtina (základní znalost)

Benefity:

Mobilní telefon, notebook, dovolená 5 týdnů, vzdělávací kurzy, školení,
firemní akce, home office

Typ pracovního poměru:

Práce na plný úvazek

