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A Photon Energy Group napenergiával és tiszta vízzel kapcsolatos szolgáltatásokat kínál szerte a világon. 

A napenergiára vonatkozó szolgáltatásokat a Photon Energy biztosítja, és 2008-as megalakulása óta már 

több mint 120 MWp összteljesítményű naperőművet épített és helyezett üzembe, valamint több mint 90 

MWp összteljesítményű erőművel rendelkezik saját portfóliójában. Jelenleg 750 MWp összkapacitás feletti 

projektje áll fejlesztés alatt Ausztráliában, Magyarországon, Lengyelországban és Romániában, és 

világszerte több mint 330 MWp teljesítményű naperőmű üzemeltetési és karbantartási szolgáltatásait látja 

el. További információért, kérjük, látogasson el a photonenergy.com oldalra. 

Projektfejlesztő csapatunkba keresünk munkatársat az alábbi pozícióba budapesti irodánkban: 

 

Projekt Manager – Megújuló energiaforrások – Naperőművek 

– Budapest 

 

Főbb feladatok 

 

► A Photon Energy magyarországi ipari-léptékű és saját fogyasztású (“mérőóra mögötti”) 

projektjeinek fejlesztésű és menedzselése, beleértve a következőket: 

• Felelős a fotovoltaikus projektek előkészítéséért és menedzseléséért: költségvetés, 

ütemterv és kockázatfelügyelet a projektek akvizíciós, engedélyezési és tervezési 

szakaszaiban az építkezés megkezdését megelőzően. 

• Projektek elemzése, valamint az ehhez kapcsolódó cégen belüli osztályok között, 

jelentések és javaslatok készítése a vezetőség számára a projekt folytatásáról, ill. 

leállításáról  

• A külső partnerekkel való kapcsolatok menedzselése a sikeres projekt érdekében, 

beleértve a vállalkozókkal, mérnökökkel, földtulajdonosokkal és elosztórendszer 

üzemeltetőkkel, csakúgy mint a házon belüli támogató személyekkel. 

 

Előnyt jelent: 

► Fotovoltaikus vagy egyéb megújuló energiaforrások, ill. területfejlesztés projektjeinek 

fejlesztésében és kiépítésében szerzett tapasztalat, 

► Folyékony magyar nyelvtudás (C1/C2 szint) és megbízható angol nyelvtudás (B1/B2 szint) mind 

írásban és szóban 

► Projektmenedzseri készségek (PMP, PRINCE 2 ismerete előny) 

► Aktív felhasználója a Microsoft Office-nak 

► Önálló munkavégzésre való képesség, stressztűrő képesség, határidők betartása 

► Kiváló szervezési és időgazdálkodási készség  

► Utazási hajlandóság 

 

 

 

https://www.photonenergy.com/
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Amit kínálunk 

► Lehetőség egy gyorsan növekvő nemzetközi, megújuló energiával foglalkozó vállalatnál 

► A képesítést és tapasztalatokat tükröző versenyképes bérezés 

► MultiSport-keret – hozzájárulás sport, kulturális és szabadidős tevékenységekhez 

► Vállalati és csapatépítő események 

► Laptop és mobiltelefon 

► Hozzájárulás kurzusokhoz és szakmai fejlődési lehetőségekhez 

 

Ha felkeltette érdeklődését a pozíció és megfelel a fenti feltételeknek, kérjük, küldje el angol nyelvű 

önéletrajzát egy friss képpel, valamint motivációs levelét a careers@photonenergy.com 

elérhetőségre. 

 

Munkavégzés helyszíne:  Budapest 

Foglalkoztatás típusa:   Teljes munkaidő 

Szerződés időtartama:   Határozatlan 

Szükséges végzettség/tapasztalat: Egyetemi diploma vagy 3 év releváns munkatapasztalat  

Szükséges nyelvtudás:  Magyar (C1/C2), angol (B1/B2) 
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