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Společnost Photon Energy Group poskytuje solární energetická a vodohospodářská řešení téměř po celém 

světě.  

Na trhu obnovitelných zdrojů energie působíme již více než 14 leta na vodohospodářském trhu téměř 5 let, 

stále rosteme a rozšiřujeme naši činnost do nových obchodních oblastí, trhů i pracovních pozic.  

Jsme mezinárodní tým čítající více než 200 zaměstnanců, kteří jsou rozmístěni v kancelářích v Praze, 

Liberci, Sydney, Varšavě, Budapešti, Bukurešti, Lodži, Amsterdamu a v dalších městech. Věříme v 

potenciál čistých energetických a vodohospodářských 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 týmu posilu na pozici: 

 

 

Sales Manager / Obchodní manažer 

 
Sales manager je součástí obchodního teamu společnosti Photon Water a reportuje přímo řediteli 
společnosti Photon Water.  
 
Sales manager zodpovídá za plnění obchodních plánů společnosti, aktivně vyhledává obchodní 
příležitosti a buduje dlouhodobá partnerství s klienty.  

 
 

Náplň práce  

Na pozici obchodního manažera je očekáváno, že nad rámec výborných manažerských dovedností a 
komunikačních schopností zvládne následující: 

 
► Plánování: Spolupracuje na nastavení obchodních cílů a priorit v souladu s obchodní strategií 

společnosti. Stanovení plánu dává vždy odpověď na to „čeho, a jakým způsobem se má 

dosáhnout“. 

► Organizování: Společně s ředitelem společnosti Photon Water organizuje aktivity na kvartální bázi, 

které koordinuje a kontroluje, tak aby přispěly k dosažení stanovených obchodních plánů. 

► CRM / Reporting: Pravidelně pracuje s nástrojem CRM. Vyhodnocuje a interpretuje plnění 

obchodních výsledků pomocí sales reportingu, reportuje týdně na osobních schůzkách nebo 

prostřednictvím videokonferenčních hovorů  

 

Požadujeme  

► SŠ/VŠ vzdělání 

► Trestní bezúhonnost 

► Anglický jazyk na úrovni B2, čeština na úrovni C1, další jazyk výhodou 

► MS Office na pokročilé úrovni, schopnost práce se CRM SW 

http://www.photonenergy.com/
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► Řidičský průkaz kat. B – aktivní řidič 

► Pozitivní přístup a chuť do práce 

► Samostatnost, zodpovědnost, orientaci na výsledky 

► Výborné komunikační a prezentační dovednosti  

► Schopnost naslouchat klientovi a přemýšlet o jeho potřebách při hledání řešení 

► Strategické a taktické myšlení 

► Skvělé analytické dovednosti při práci s daty 

 

Nabízíme  

► Práci na plný úvazek 

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

obnovitelných zdrojů 

► Tým kolegů a nadřízených, kteří se vzájemně respektují a podporují  

► Dlouhodobou spolupráci s individuálním přístupem 

► Možnost dalšího profesního i osobního rozvoje   

► 5 týdnů dovolené 

► Notebook, služební telefon s neomezeným voláním 

► Možnost práce z domova 

► MultiSport kartu, stravenkovou kartu, jazykové kurzy a další zajímavé benefity  

 

 

V případě zájmu zašlete svůj životopis včetně aktuální fotografie na careers@photonenergy.com. 

 

Místo výkonu práce:  Praha / Liberec 

Zaměstnavatel:  Photon Water Technology s.r.o. 

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek 

Požadované vzdělání:  SŠ/VŠ 

Požadované jazyky:  Čeština (C1), angličtina (B1) 

Benefity:  5 týdnů dovolené, notebook, služební telefon, stravenková karta, 

MultiSport karta a další zajímavé benefity 
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