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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 pozici:  

 

Junior právník /právnička 

 

Náplň práce  

► Poskytování podpory ve všech právních záležitostech týkajících se společnosti Photon Energy a 

jejích dceřiných společností 

► Vyjednávání a příprava smluv a další dokumentace pro globální skupinu společností Photon 

Energy pod dohledem dalších členů právního oddělení 

► Plnění regulačních požadavků týkajících se společnosti Photon Energy a jejích dceřiných 

společností 

► Pracovně právní agenda 

► Spolupráce s externími advokátními kancelářemi v různých jurisdikcích 

► Spolupráce s účetním, technickým, marketingovým i personálním oddělením a také oddělením 

rozvoje podnikání (business development) s každodenními právními dotazy 

 

 

Požadujeme  

► Minimálně magisterský titul na právnické fakultě v České republice 

► Znalost českého obchodního a občanského práva 

► Pochopení právních principů a uplatnění praktických vědomostí 

► Schopnost pracovat samostatně i jako součást týmu podle konkrétních pokynů 

► Základní znalost mezinárodního práva soukromého 

► Vzdělání nebo pracovní zkušenost ze zahraničí výhodou 

► Nutná znalost angličtiny jakožto převažujícího pracovního jazyka 

► Znalost polštiny výhodou 

http://www.photonenergy.com/
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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 úvazek 

Požadované vzdělání:  Ukončené VŠ vzdělání v oboru 

Požadované jazyky:   ČJ, pokročilá znalost AJ, polština výhodou 

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

kurzy a další zajímavé benefity 
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