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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 posilu do našeho skladu v Úžících na pozici: 

 

Specialista technické podpory 

 

Přemýšlíš, kde začít kariéru po SOÚ nebo už máš za sebou pár let zkušeností v elektrotechnice a chceš 

se věnovat modernímu rozvíjejícímu se prostředí fotovoltaiky? Zajímá tě nová pracovní výzva v oblasti 

baterií a fotovoltaiky a láká tě se v tomto oboru zdokonalit?  

Do našeho týmu hledáme nového kolegu/kolegyni, kterému rádi pomůžeme se zaškolením i s dalším 

rozvojem. Pošli nám pár slov o sobě a uveď důvody proč bys chtěl/a věnovat právě technické podpoře 

s obnovitelnými zdroji. Těšíme se na setkání s tebou. 

 

Co budeš mít na starosti 

► Testování nových technologií 

► Řešení technických problémů po telefonu 

► Zaškolování kolegů i firemních zákazníků  

► Jednání se zahraničními dodavateli a zákazníky 

► Vyřizování reklamací 

 

Jaká jsou naše očekávání 

► Minimálně SŠ elektrotechnického oboru s maturitou 

► Zájem o fotovoltaiku, bateriová uložiště, elektro  

► Komunikativnost 

► Schopnost samostatné práce, spolehlivost a pečlivost 

► Dobrá znalost MS Office 

► ČJ a AJ (minimálně A2) 

► Výhodou je bydliště na severu Prahy nebo v okolí našeho skladu v Úžících 

http://www.photonenergy.com/
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Co za to nabízíme  

► Práci na plný úvazek  

► Zajímavou a rozmanitou činnost v mezinárodní společnosti v oblasti solární energie s možností 

profesního i osobního rozvoje 

► Ohodnocení odpovídající zkušenostem  

► Služební telefon s neomezeným voláním a notebook 

► Výhodnější přístup ke sportovním aktivitám přes sponzorovanou Multisport kartu 

► Žádný povinný dress code 

► 5 týdnů dovolené 

► Řadu událostí pro zaměstnance (vč. sportovních a společných firemních aktivit) a kurzy placené 

zaměstnavatelem 

► Firemní akcie (po prvním roce ve firmě)  

 

V případě zájmu zašlete svůj životopis v češtině nebo angličtině včetně aktuální fotografie na 

careers@photonenergy.com. 

 

 

Místo výkonu práce:   Úžíce, okres Mělník, Středočeský kraj 

Zaměstnavatel:   Photon Energy Technology CEE s.r.o.  

Typ pracovního poměru:  Práce na plný úvazek 

Požadované vzdělání:  Ukončené SŠ vzdělání  

Požadované jazyky:   ČJ, základní znalost AJ (A2) 

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

kurzy, neformální prostředí a další zajímavé benefity 
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