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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:  

Car Fleet Specialist 

 

Hlavní náplň práce 

 

► Denní agenda správy vozového parku (vyřizování dotazů, požadavků, poradenství) 

► Komunikace se zaměstnanci a autoservisem, nákupy pro autopark (pneumatiky, menší náhradní 

díly jako např. stěrače, auto kamery a další potřeby)   

► Administrativa spojená s úkony v registru vozidel (změny vlastníka, registrace tažných zařízení, 

registrace nových vozidel, zajištění vývozu) 

► Servis vozidel, předávání/vracení vozidel zaměstnancům, jejich fyzická kontrola, správa 

předávacích protokolů vozidel, zajišťování náhradních aut, externí autopůjčovna, nákupy a prodeje 

vozidel  

► Sběr knih jízd od zaměstnanců a jejich nadřízených, následné zpracování pro HR oddělení 

► Správa parkovacích míst a karet v pražské kanceláři  

► Fyzická a elektronická archivace dokumentace k vozidlům, technických průkazů, protokolů z STK, 

náhradních klíčů vozidel 

► Správa tankovacích karet MOL a Slovnaft  

 

Požadavky na pozici 

 

► Minimálně středoškolské vzdělání s praxí v oboru administrativy, office managementu, správy 

vozového parku apod. 

► Zkušenosti na obdobné pozici minimálně 2 roky velkou výhodou 

► Znalost angličtiny (B1/B2) 

► Schopnost rychlé orientace v registrech a zkušenost s prací na PC 

► Ovládání Microsoft Office 

http://www.photonenergy.com/
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► Znalost účetní a pojistné terminologie 

► Zájem o auta a schopnost vyznat se v technických parametrech pneumatik, aut a náhradních dílů 

► Analytické myšlení, zaměření na detail 

 

Co nabízíme 

 

► Zajímavou práci na plný úvazek v mezinárodním, dynamickém a mladém kolektivu 

► Ohodnocení dle zkušeností a schopností 

► Možnost profesního i osobního rozvoje 

► Kancelář v širším centru Prahy 

► 5 týdnů dovolené, notebook, služební telefon 

► Zaměstnanecké výhody (příspěvek na vzdělávání, flexibilní pracovní doba, MultiSport karta, 

jazykové kurzy a další bonusy) 

 

V případě zájmu zašlete svůj životopis 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:  Min. SŠ vzdělání  

Požadované jazyky:   ČJ, AJ 

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

kurzy a další zajímavé benefity 
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