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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 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 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 Support / Podpora obchodního oddělení 

 

Náplň práce  

► Komunikace se zákazníky, hlavně ve věci ověření dostupnosti zboží, data doručení nebo stavu 

příslušné objednávky.  

► Vystavování příslušných dokumentů, např. prodejní objednávky, zálohové faktury, dodacích listů, 

faktur, dobropisů. 

► Vedení evidence o odběratelích, vydaných fakturách, reklamacích a pohledávkách 

► Podpora logistiky – objednávání přeprav, komunikace s adresáty 

► Plnění úkolů zadaných kolegy, podpora plynulého chodu oddělení  

► Administrace webového portálu (e-shop)  

 

 

Požadujeme  

► SŠ / VŠ – pozice je vhodná pro absolventa 

► ČJ – plynule, AJ – B1 

► Pečlivost, organizovanost 

► Ochota komunikovat telefonicky, osobně a přes e-mail 

► Aktivní přístup, iniciativa a uvítáme i smysl pro humor 

► Řidičský průkaz B 

 

 

 

http://www.photonenergy.com/
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Nabízíme  

► Práci na plný úvazek 

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

obnovitelných zdrojů 

► Dlouhodobou spolupráci s individuálním přístupem 

► Získání praxe v oblasti fotovoltaiky  

► Možnost dalšího profesního i osobního rozvoje   

► 5 týdnů dovolené 

► Notebook, služební telefon s neomezeným voláním 

► Možnost občasné práce z domova 

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

► Zaměstnanecké akcie po 1.roce při plném úvazku  

► Moderní kanceláře v Karlíně s několika terasami a relaxační zónou 

 

 

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 Technology CEE s.r.o. 

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek 

Požadované vzdělání:  SŠ/VŠ 

Požadované jazyky:  Čeština, angličtina (A2/B1) 

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

MultiSport karta a další zajímavé benefity 
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