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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:  

 

Specialista pojištění a ISO 

 

 

Hlavní náplň práce 

 

► Administrativa spojená se správou pojistných smluv 

► Vyhodnocení a definice pojistných podmínek při uzavírání nových smluv 

► Příprava podkladů potřebných k likvidaci pojistných událostí 

► Hlídání termínů expirace pojištění 

► Kompletní vyřizování pojistných událostí autoparku, plných mocí, komunikace se servisem, 

pojišťovnou a s účetním oddělením 

► Aktualizace a evaluace pojistek dle vývoje v čase 

► Spolupráce s právním oddělením v oblasti správné definice a vhodného pojištění  

► Spolupráce s účetním oddělením při zadávání plateb pojištění 

► Kontaktní osoba pro pojišťovny, úřady, poškozené strany a klienty 

► Práce s archivem 

► Příprava reportů pro management 

► Optimalizace procesu managementu kvality v organizaci 

► Vytváření interních směrnic a norem kvality včetně zajištění jejich dodržování 

► Udržování a rozvoj systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů 

► Jednání s externími partnery a dodavateli 

► Ad-hoc úkoly 

 

 

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

 

► Minimálně SŠ vzdělání s praxí v oboru 

► Zkušenosti na obdobné pozici minimálně 2 roky velkou výhodou 

► Znalost angličtiny (B1/B2) 

► Schopnost rychlé orientace na PC – v registrech, katastrech 

► Znalost účetní a pojistné terminologie 

► 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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