
 JOB VACANCY 

1/2 

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 250 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:  

 

Senior právník/právnička 

 

Hlavní náplň práce 

► Práce senior právníka v centrále mezinárodní společnosti 

► Zaměření na poskytování právní podpory fotovoltaického byznysu a jednotlivých projektů 

společnosti v oblasti obnovitelných zdrojů 

► Poskytování včasného a přesného komerčně zaměřeného právního poradenství pro jednotlivé 

projekty společnosti, jak v ČR, tak i v zahraničí (solární energie, vodní hospodářství, akumulace 

energie, obchodování s energií)  

► Zajištění společnosti proti právním rizikům a návrh vhodných strategii pro řízení těchto rizik 

► Příprava a revize smluv a jiných dokumentů  

► Kontrola správnosti a úplnosti návrhů důležitých smluv a dohod před jejich podpisem 

► Příprava a posouzení smluvní dokumentace pro jednotlivé případy a podílení se na udržování 

právních dokumentů v souladu se zájmy společnosti a právními předpisy 

► Analýza právních aspektů běžného fungování společnosti 

► Vedení právní agendy jednotlivých projektů a plná zodpovědnost za ně 

► Dohlížení na právní aspekty týkající se českých i zahraničních společností 

 

Požadavky na pozici 

► Ukončené vysokoškolské vzdělání v právním oboru v magisterském studijním programu na 

právnické fakultě v České republice 

► Alespoň 5 let praxe v advokátní kanceláři, nebo na pozici firemního právníka (ideálně ve 

společnosti s mezinárodní působností) 

► Praxe v oboru obnovitelných zdrojů, real estate nebo asset management velkou výhodou  

► Znalost českého obchodního a občanského práva  
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► Znalost ČJ na úrovni rodilého mluvčího, pokročilá znalost AJ (denní práce s právní dokumentací v 

AJ) 

► Schopnost pracovat v týmu i samostatně 

► Schopnost promýšlet jednotlivé aspekty projektů, být podporou byznysu 

► Proaktivnost, pečlivost, vstřícnost, chuť stále se vzdělávat a prohlubovat znalosti v právní oblasti 

 

Nabízíme  

► Práci na plný úvazek s možností nástupu ihned 

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

► Ohodnocení dle zkušeností a schopností 

► Možnost profesního i osobního rozvoje 

► 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 

 

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 vzdělání:  Ukončené VŠ vzdělání v oboru 

Požadované jazyky:   ČJ, pokročilá znalost AJ, další jazyky výhodou 

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

MultiSport karta, jazykové kurzy a další zajímavé benefity 

 

file://///pens/data/8400_Marketing_and_PR/8440%20Website/2020%20PE%20Group%20website/Careers/careers@photonenergy.com

