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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 divizi společnosti Photon Energy, zajišťující projektovaní, přípravu a řízení projektů fotovoltaických 

elektráren na střechách (Photon Energy Solutions CZ) hledáme kolegu/kolegyni na pozici 

Projektový specialista 

Náplň práce 

► Zpracování předběžné cenové nabídky pro fotovoltaickou elektrárnu (FVE)

► Prvotní posouzení střech a pozemků pro potenciální výstavbu FVE

► Předběžný návrh vhodných technologií pro FVE

► Sestavování kalkulace jednotkových cen pro nabídky služeb oddělení Photon Energy Solutions CZ

► Příprava podkladů pro uzavření objednávky nebo smlouvy o dílo

► Zajišťování a výběr nejvhodnějších subdodavatelů

► Komunikace napříč společností s jednotlivými odděleními

► Kalkulace bonity projektů, vyhodnocování cenových nabídek, optimalizace nákladů

► Správa databáze cen materiálů a prací

► Převzetí staveniště a předání subdodavatelským firmám

► Vedení a kontrola stavebního (montážního) deníku

► Kontrola místa montáže a evidence parametrů místa připojení

► Zadávání požadavků k fakturaci dle zakázky, schvalování proplácení faktur

► Zajištění technika na stanovený termín spuštění projektu

► Předání díla objednavateli, uzavření zakázky a předání k evidenci

► Komunikace s investorem a dotčenými úřady zakázky

► Ostatní činnost dle pokynů vedení oddělení

http://www.photonenergy.com/
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Požadujeme 

► Středoškolské vzdělání s maturitou  

► Základní právní povědomí  

► Počítačová gramotnost, znalost MS Office 

► Angličtina na úrovni B1 

► Schopnost plánování a organizace práce 

► Efektivní komunikace, zvládání zátěže, proaktivní přístup 

► Samostatnost, flexibilita, kreativita, kooperace, výkonnost  

► Řidičský průkaz skupiny B 

 

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, jazykové 

kurzy a další benefity) 

 

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 s pracovní smlouvou na 1 rok 

Požadované vzdělání:  SŠ 

Požadované jazyky:   Čeština, komunikativní úroveň angličtiny 

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

kurzy a další zajímavé benefity 

mailto:careers@photonenergy.com

