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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. 

Pro technickou divizi společnosti Photon Energy, zajišťující údržbu fotovoltaických elektráren (Photon 

Energy Operations) hledáme kolegu/kolegyni na pozici 

 

Back Office Specialist 

 

Náplň práce 

 

Administrativa 

► Administrativní podpora vedoucího týmu 

► Podpora při přípravě smluvních dokumentů pro oddělení Photon Energy Operations  

► Zpracování interních dokladů 

► Zpracování cestovních dokladů techniků  

► Vyřizování podkladů pro reklamace, upomínky či vymáhání dlužných částek 

► Skladová evidence 

 

Fakturace 

► Zajišťování fakturace a likvidace (zpracování) faktur 

► Zajišťování dat pro automatizované zpracování faktur (plánovaný krok) 

► Vystavování a expedice faktur odběratelům  

► Vedení příslušné evidence  

► Kontrola správnosti faktur  

 

Podpora účetního oddělení 

► Vedení evidence pohledávek  

► Vedení evidence o odběratelích, vydaných fakturách, reklamacích 

► Kontrola dodržování platebních podmínek ze strany odběratelů 

http://www.photonenergy.com/
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► Spolupráce s účetním oddělením 

► Zadávání účtů do pokladny,  

► Vyúčtování služebních výdajů a stálé zálohy techniků  

► Vedení hotovostní pokladny 

 

Požadujeme 

► Středoškolské vzdělání s maturitou v oboru ekonomika /obchodní akademie  

► Počítačová způsobilost, znalosti MS Office 

► analytické myšlení a cit pro čísla 

► Ekonomické a právní povědomí 

► Angličtina na úrovni B1 

► Efektivní komunikace, schopnost získat a vyhodnotit informace 

► Zvládání zátěže 

► Aktivní přístup 

► Plánování a organizování práce 

► Samostatnost, flexibilita, kreativita, kooperace, výkonnost  

 

Nabízíme 

► Práci na plný úvazek 

► Možnost pracovat v mezinárodním, dynamickém a mladém kolektivu 

► Ohodnocení odpovídající zkušenostem 

► Možnost profesního i osobního rozvoje  

► Zaměstnanecké výhody (25 dní dovolené, notebook, služební telefon, MultiSport karta a další 

benefity) 

 

V případě zájmu zašlete svůj životopis 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 úvazek, pracovní smlouva na dobu neurčitou 

Požadované vzdělání:  SŠ vzdělání  

Požadované jazyky:   Čeština, AJ na komunikativní úrovni 

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

kurzy a další zajímavé benefity 

mailto:careers@photonenergy.com

