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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 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:  

 

Specialista monitoringu ve fotovoltaice 

 

Náplň práce: 

► Monitorování fotovoltaických parků a off-grid systémů 

► Komunikace se zákazníky 

► Řízení servisních techniků při servisní činnosti 

► Vyhodnocování dat a reporting 

► Testování nových systémů 

► Tvorba technické dokumentace, doplňování dat do databáze 

 

 

Požadujeme: 

► Ukončené středoškolské vzdělání/vhodné i pro absolventy 

► Schopnost zvládat stresové situace 

► Multitasking a uspořádání pracovních priorit 

► Ochota a schopnost učit se novým věcem a procesům 

► Samostatný a zodpovědný přístup k práci, pečlivost 

► Spolehlivost a analytické myšlení 

► Angličtina na komunikativní úrovni 

► Znalost polského, či maďarského jazyka bude výhodou 

 

 

 

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

► Práci na plný nebo částečný úvazek 

► Profesní příležitost také pro absolventy 

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

► Ohodnocení dle zkušeností a schopností 

► Získání praxe v oblasti fotovoltaiky a možnost dalšího profesního růstu 

► 5 týdnů dovolené 

► Notebook, služební telefon 

► 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 v češtině nebo angličtině včetně aktuální fotografie na 

careers@photonenergy.com. 

 

Místo výkonu práce: Praha 8, Karolinská 661/4, Karlín 

Zaměstnavatel: Photon Energy Control s.r.o. 

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek, pracovní smlouva na dobu neurčitou 

Požadované vzdělání: SŠ  

Požadované jazyky: ČJ, AJ na komunikativní úrovni, polština nebo maďarština výhodou 
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