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Společnost Photon Energy Group poskytuje solární energii a řešení pro úpravu vody téměř po celém světě.  

Na trhu obnovitelných zdrojů energie působíme již více než 14 let, stále rosteme a rozšiřujeme naši činnost 

do nových obchodních oblastí, trhů i pracovních pozic.  

Jsme mezinárodní tým čítající na 170 zaměstnanců, kteří jsou rozmístěni v kancelářích v Praze, Sydney, 

Varšavě, Budapešti, Bukurešti, Lodži, Amsterdamu a v dalších městech. Věříme v potenciál čistých 

energetických řešení a těmito zásadami se řídíme i během naší práce a v interní komunitě. Jako veřejná 

společnost kótovaná na burze ve Varšavě a Praze je Photon Energy Group transparentní ve svých 

pravidelných burzovních zprávách a otevřená novým podnětům od zaměstnanců i investorů. 

Další informace najdete na photonenergy.com. 

Pro náš tým Photon Energy Solutions, který zajišťuje projektovaní, přípravu a řízení projektů fotovoltaických 

elektráren hledáme kolegu/kolegyni na pozici: 

 

Projektant fotovoltaických systémů 

 

Hlavní náplň práce 

 

► Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby včetně elektrotechnické části 

nízkonapěťové (NN) a stejnosměrné (DC) 

► Návrh a výběr optimálních technických řešení pro jednotlivé projekty 

► Příprava optimálního návrhu projektu fotovoltaické elektrárny ve speciálním softwaru (PV-Syst, 

helioscope) 

► Zakreslování skutečného stavu ploch určených pro umístění FVE 

► Zpracování poptávky/výkazu, výměr použitých materiálů a jejich kontrola 

► Spolupráce a koordinace s projekčními kancelářemi v ČR i v zahraničí 

 

 

Požadavky na pozici 

 

► SŠ/VŠ technického směru (vhodné i pro absolventy), nadšení pro práci ve fotovoltaice  

► Komunikační a organizační schopnosti 

► Uživatelská znalost Autocad, MS Office 

► Řidičský průkaz skupiny B 

► ČJ a AJ (na komunikativní úrovni) 

► Znalost práce se SW pro návrhy fotovoltaických systémů, např. PV-Syst velkou výhodou 

 

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

 

► Práci na plný úvazek 

► Možnost pracovat v mezinárodním, dynamickém a mladém kolektivu 

► Ohodnocení odpovídající zkušenostem 

► Zajímavou a rozmanitou náplň práce v atraktivním oboru 

► Možnost profesního i osobního rozvoje 

► Zaměstnanecké výhody (příspěvek na vzdělávání, 25 dní dovolené, notebook, služební telefon, 

flexibilní pracovní doba, MultiSport karta, jazykové kurzy a další zajímavé 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 Solutions s.r.o. 

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek 

Požadované vzdělání:  SŠ/VŠ 

Požadované jazyky:  Čeština, angličtina (B1) 
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