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Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v 

oblasti solární energie dodává prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 

2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 110 MWp a spravuje 

vlastní portfolio elektráren s kapacitou 90,6 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, Polsku a 

Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 890 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu 

a monitoring FVE s kapacitou více než 330 MWp. Druhou obchodní linií společnosti je Photon Water 

poskytující řešení pro čistou vodu, od úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy 

N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována na burzách ve Varšavě, Praze a 

Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii a po celé Evropě. Další informace 

najdete na photonenergy.com. 

Stále rosteme a nyní hledáme do pražské centrály posilu na plný nebo částečný (min. 60%) úvazek na 

pozici:  

Mezinárodní účetní 

Náplň práce  

► Denní účtování vybraných společností v rámci skupiny Photon Energy – zaměření na zahraniční 

společnosti (Polsko, Rumunsko) ve fázi výstavby a provozu 

► Rekonciliace bankovních výpisů, účtování přijatých faktur, odsouhlasení sald pohledávek a 

závazků, účtování dlouhodobého majetku, účtování mezd 

► Odpovědnost za měsíční a roční účetní závěrku vybraných společností – kontrola sald, 

zabezpečení kompletnosti závěrkových operací (odpisy, přeceňování, dohady, rezervy atd.), 

► Celková kontrola reportovaných výkazů, dokumentace rozvahových a výsledovkových položek, 

objasňování rozdílů ve vnitropodnikových vztazích, příprava ročních finančních výkazů a příloh k 

účetní závěrce 

► Každodenní spolupráce s vedoucí oddělení a ostatními kolegy v oddělení 

► Spolupráce s externími daňovými poradci zahraničních společností 

► Účtování v účetním systému Netsuite  

► Ostatní úlohy spojené s účetnictvím a administrativou 

 

Požadujeme  

► Středoškolské vzdělání s praktickou zkušeností na pozici samostatné účetní 2 až 3 roky nebo 

bakalářský titul či magisterský titul v oblasti účetnictví s praxí 2 roky, ideálně v mezinárodním 

prostředí na samostatné účetní pozici  

► Analytické schopnosti, logické myšlení 

► Schopnost pracovat samostatně 

► Svědomitost, spolehlivost, schopnost pracovat s detailními informacemi, odolnost vůči stresu 

► Znalost angličtiny podmínkou, znalost dalších jazyků (polština, rumunština) výhodou 

► Vynikající znalost MS Office – Excel  

► Znalost účetního programu Netsuite je výhodou 

http://www.photonenergy.com/


  

2/2 

Nabízíme  

► Práci na plný úvazek 

► Zajímavou práci v mezinárodním, dynamickém a mladém kolektivu v perspektivním oboru  

► Ohodnocení dle zkušeností a schopností 

► Možnost profesního i osobního rozvoje 

► 5 týdnů dovolené 

► Notebook, služební telefon 

► MultiSport kartu, jazykové kurzy a další zajímavé benefity 

 

V případě zájmu zašlete svůj životopis v češtině nebo angličtině včetně aktuální fotografie na 

careers@photonenergy.com. 

 

 

Místo výkonu práce:   Amazon Court, Karolinská 661/4, Praha 8 – Karlín 

Zaměstnavatel:   Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o.  

Typ pracovního poměru:  Práce na plný nebo částečný (min. 60%) úvazek 

Požadované vzdělání:  Min. SŠ vzdělání ekonomického směru 

Požadované jazyky:   AJ, polština / rumunština výhodou 

Benefity:  5 týdnů dovolené, notebook, služební telefon, MultiSport karta, jazykové 

kurzy a další zajímavé benefity 
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