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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 120 MWp a spravuje 

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

a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 750 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, 

údržbu a monitoring FVE s kapacitou více než 300 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 pozici:  

 

Project Manager pro obnovitelné zdroje a fotovoltaiku 

 

Náplň práce  

► Řízení projektů a produktů OZE skupiny Photon Energy Group:  

• Příprava projektů pro výstavbu velkých (utility-scale) fotovoltaických elektráren na klíč 

• FV projekty pro vlastní portfolio i projekty pro externí klienty, tzv. “behind-the-meter” 

– instalace FV na objektu odběratele pro jeho vlastní spotřebu elektřiny 

• Projekty odsolování vody, sanace vody a další činnosti, podporující naše hlavní 

i nové trhy 

► Analýza projektových a obchodních příležitostí, vyhodnocení jejich relevance a proveditelnost 

a koordinace řízení projektů mezi interními odděleními a managementem   

► Vyhodnocení, sledování a reportování klíčových údajů k projektům  

► Zodpovědnost za řízení fotovoltaických projektů včetně kontroly rozpočtů, harmonogramů 

a hodnocení rizik v rámci oddělení Project Developmentu až do zahájení výstavby 

► Řízení vztahů s třetími stranami, včetně dodavatelů, inženýrů, vlastníků pozemků 

či provozovatelů sítí, interní podpora projektů  

► Hodnocení a optimalizace stávajících modelových procesů (finančních a provozních) 

► Koordinace vývoje projektů na stávajících klíčových trzích a expanze na nové zahraniční trhy 

► Podpora rozvoje a implementace strategií a procesů projektového řízení v regionech 

 

 

Požadujeme  

► Středoškolské vzdělání s praxi nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření  

► Zkušenost z oblasti výstavby a rozvoje fotovoltaických projektů je výhodou  

► Výborná znalost angličtiny slovem i písmem, čeština výhodou  
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► Prokazatelné zkušenosti v oblasti projektového řízení (PMP, PRINCE 2 výhodou)  

► Microsoft Office a finanční modelovaní 

► Samostatnost, odolnost vůči stresu, schopnost dodržovat dané termíny  

► Vynikající organizační a manažerské schopnosti  

► Ochota příležitostně cestovat  

 

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 a splnění požadavků na pozici nám zašlete svůj životopis v angličtině včetně aktuální 

fotografie a motivačního dopisu 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 

Požadované vzdělání:  SŠ s praxi / VŠ 

Požadované jazyky:   Angličtina, čeština výhodou 

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

kurzy a další zajímavé benefity 
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