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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 15 let, stále rosteme a rozšiřujeme naši 

činnost do nových obchodních oblastí, trhů i pracovních pozic.  

Jsme mezinárodní tým čítající přes 300 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 podpory prodeje 

Zodpovědnosti 

► Podpora manažerů při získávání nových zákazníků a řízení vztahů se stávajícími zákazníky v 

regionu střední a východní Evropy 

► Prezentace služeb Photon Energy Operations na mezinárodních trzích 

► Příprava obchodních nabídek pro projekty a provozní služby pro solární elektrárny v České 

republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Polsku  

► Aktualizace a údržba nástroje pro výpočet nákladů pro výše uvedené země 

► Poskytování podpory v průběhu celého prodejního procesu na klíčových trzích, včetně archivace 

souvisejících dokumentů  

► Řízení procesu reklamací klientů 

► Koordinace výběrových řízení na nové subdodavatele v regionu střední a východní Evropy 

► Zpracování zakázek pro subdodavatele  

► Koordinace činností CRM  

 

Naše požadavky  

► Zkušenosti v oblasti prodeje, obchodu, marketingu, administrativy nebo jiných souvisejících oblastí 

► Český jazyk plynule (C1), pokročilá znalost angličtiny (B2) 

► Zkušenosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie velkou výhodou 

► Vynikající komunikační schopnosti 

► Zkušenosti s dokumentací procesů, sledováním, přípravou a prezentací obchodních nabídek 

► Vynikající schopnost zvládání práce v týmu ale také samostatně  

► Znalost Excelu, Wordu a PowerPointu 

► Chápaní zásad prodeje a postupů zákaznického servisu 

► Organizační dovednosti, příjemné vystupování 
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Co nabízíme 

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

► Činnost v oblasti obnovitelných zdrojů energie  

► Multisport karta: zvýhodněný vstup do volnočasových a sportovních zařízení v České republice 

► Stravenková karta s příspěvkem zaměstnavatele 

► Flexibilní pracovní doba a příležitostná práce v režimu home office 

► Jazykové kurzy 

► 5 týdnů dovolené 

► 3 sick days a 1 CSR den v roce 

► Zajímavé teambuildingové a firemní akce 

► Osobní a profesní rozvoj 

► Moderní kanceláře v Karlíně (poblíž metra Florenc) s několika terasami 

► Zaměstnanecké akcie po 1. roce při plném úvazku 

 

V případě zájmu o tuto pozici 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:  VŠ nebo SŠ 

Požadované jazyky:   ČJ (C1), AJ (B2)  

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

MultiSport karta, 3 sick days, 1 CSR day, jazykové kurzy a další zajímavé 

benefity 
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