PHOTON ENERGY GROUP
Photon Energy N.V. je globální společnost poskytující řešení a služby pro solární elektrárny se sídlem
v Nizozemsku, působící v Evropě a Austrálii. Tým společnosti Photon Energy má prokazatelné zkušenosti
s developmentem projektů, investičním řízením, projektovým financováním, pojištěním, řešením technologií, EPC
a O&M. Společnost Photon Energy také spravuje své vlastní portfolio 60,6 MWp elektráren ve čtyřech zemích
na dvou kontinentech a celkově se stará o více než 310 MWp elektráren na celém světě.
Stále rosteme a nyní hledáme do pražské centrály posilu na pozici:

Senior projektant fotovoltaických systémů
Náplň práce
●
●
●

●
●

koordinace interního týmu projektantů
koordinace s projektovými manažery
spolupráce a koordinace s projekčními kancelářemi v zahraničí
podpora při zpracování prováděcí projektové dokumentace pro stavbu včetně elektro části
nízkonapěťové (NN) a stejnosměrné (DC)
návrh a výběr optimálních technických řešení jednotlivých projektů
příprava optimálního návrhu fotovoltaické elektrárny ve speciálním software (PV-Syst, helioscope)

Požadujeme
●
●
●
●
●
●
●
●

elektrotechnické středoškolské vzdělání, studium na VŠ elektrotechnického zaměření případně absolvent,
zkušenosti v projektování min. 3 roky
nadšení pro práci ve fotovoltaice
komunikační a organizační schopnosti
zkušenosti v oblasti fotovoltaiky výhodou (zejména střešní elektrárny)
práce s programem Autocad, MS Office
práce v SW pro návrhy fotovoltaických systémů, např PV-Syst výhodou
řidičský průkaz skupiny B
ČJ a AJ (na komunikativní úrovni)

Nabízíme
●
●
●
●
●
●

práci na plný úvazek
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, notebook, služební telefon, flexibilní
pracovní doba, MultiSport karta, jazykové kurzy a další zajímavé bonusy)

V případě Vašeho zájmu zašlete Váš životopis na careers@photonenergy.com.
Místo výkonu práce:

Karolinská 661/4, Praha 8 – Karlín

Zaměstnavatel:

Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o.

Typ pracovního poměru:

Práce na plný úvazek
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PHOTON ENERGY GROUP
Požadované vzdělání:

VŠ nebo SŠ s praxí

Požadované jazyky:

AJ na komunikativní úrovni

Benefity:

Mobilní telefon, notebook, dovolená 5 týdnů, vzdělávací kurzy, školení,
občerstvení na pracovišti, příspěvek na sport/kulturu/volný čas, firemní akce
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