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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 staví, uvádí do provozu a jako nezávislý producent elektrické energie také spravuje vlastní portfolio 

fotovoltaických elektráren s celkovou s kapacitou 90 MWp. V současné době má v Austrálii, Maďarsku, 

Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 600 MWp a po celém světě zajišťuje 

provoz, údržbu a monitoring elektráren s kapacitou více než 300 MWp. Druhou obchodní linií skupiny 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 divizi společnosti Photon Energy, zajišťující projektovaní a výstavbu fotovoltaických elektráren (Photon 

Energy Solutions) hledáme kolegu/kolegyni na pozici 

 

 

Back Office Specialist 

 

Hlavní náplň práce 

 

Administrativa 

► Administrativní podpora týmu a oddělení 

► Podpora při přípravě smluvních dokumentů a objednávek pro oddělení Photon Energy Solutions  

► Zpracování a archivace obchodních příležitostí a podkladů k zakázkám 

► Spolupráce s ostatními odděleními ve Photon Energy Group 

► Zajišťování fakturace k proběhnutým zakázkám  

► Kontrola správnosti a stavu faktur  

 

 

Projektové činnosti 

► Vyřizování pravidelných a ad hoc žádostí  

► Zpracování dotačních titulů 

► Zajišťování objednávek externích spolupracovníků např. statik, PBŘ a jejich následná evidence 

v archivačním systému Eira  

► Zadávání dat a dokumentů k zakázkám do archivačního systému Eira   

 

 

 

 

http://www.photonenergy.com/
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Požadavky na pozici 

 

► Středoškolské vzdělání s maturitou  

► Počítačová gramotnost, znalost MS Office 

► Angličtina na úrovni B1 

► Plánování a organizování práce 

► Efektivní komunikace 

► Schopnost zvládat stresové situace  

► Aktivní přístup 

► Samostatnost, flexibilita, kreativita, kooperace, výkonnost  

 

Co 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: Praha 8, Karolinská 661/4, Karlin 

Zaměstnavatel: Photon Energy Solutions s.r.o. 

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek, pracovní smlouva na dobu 1 roku 

Požadované vzdělání: SŠ 

Požadované jazyky: Čeština, AJ na komunikativní úrovni 
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