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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 přes 200 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. 

  

Stále rosteme a nyní hledáme do pražské centrály posilu na pozici: 

 

Recepční 

Co bude náplní Tvé práce?  

► Péče o kancelář a její osazenstvo (drobné nákupy zásob, vítání návštěv, zajišťování parkování, 

zajištění pořádku a čistoty...) 

► Vyřizování telefonních hovorů a distribuce e-mailů  

► Správa datových schránek, zodpovědnost za příchozí a odchozí poštu 

► Správa zasedaček a kuchyněk  

► Zajišťování občerstvení 

► Komunikace s kolegy, se správou budovy, údržbáři. Komunikace je různorodá a je jí hodně ☺  

► Plnění ad-hoc a administrativních úkolů 

 

Co bys měl/a pro tuto pozici umět a znát?  

Do dynamického kolektivu hledáme milou kolegyni nebo milého kolegu, kterou/kterého baví práce s lidmi 

a dokáže vytvořit srdečnou atmosféru.  

 

► Komunikativní znalost angličtiny je u nás podmínkou, máme spoustu zahraničních kolegů 

► Počítačová gramotnost (internet, Word, Excel, Outlook) a organizační schopnosti  

► Komunikační dovednosti (osobně, po telefonu i e-mailu) 

► Flexibilitu a pečlivost  

► Profesionální vystupování a chuť do práce 

 

 

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

► Práci na plný úvazek 

► Zajímavou práci v mezinárodním, dynamickém a mladém kolektivu v perspektivním oboru  

► Možnost profesního i osobního rozvoje 

► Dlouhodobou spolupráci s individuálním přístupem 

► Ohodnocení odpovídající zkušenostem  

► Služební telefon a notebook 

► Výhodnější přístup ke sportovním aktivitám přes sponzorovanou MultiSport kartu 

► Stravenkovou kartu 

► Flexibilní pracovní dobu a žádný povinný dress code 

► 5 týdnů dovolené 

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

zaměstnavatelem 

► Moderní kanceláře v Karlíně (10 minut od metra Florenc) s relaxační zónou a vnitřní terasou 

► Firemní akcie (po prvním roce u nás)  

 

 

V případě zájmu zašlete svůj životopis v češtině nebo angličtině 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 jazyky:   ČJ, AJ 

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

a další zajímavé benefity 
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