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A Photon Energy Group napenergia és tiszta víz előállítását szolgáló megoldásokat nyújt világszerte. 
Napenergia szolgáltatásait 2008-as alapítása óta kínálja a Vállalat, azóta pedig több mint 100 MWp 
összkapacitású napenergia-erőművet épített és helyezett üzembe, és 74,7 MWp erőművi összkapacitással 
rendelkezik saját tulajdonú portfóliójában. Jelenleg több mint 420 MWp összteljesítményű projektje áll 
fejlesztés alatt Ausztráliában, Magyarországon, Lengyelországban és Romániában, ill. üzemeltetési és 
karbantartási szolgáltatásokat nyújt világszerte több mint 300 MWp összteljesítményű létesítmény 
számára, melyből 78MWp Magyarországon található. A Photon Energy N.V., a Photon Energy Group 
holding társasága a Varsói, Prágai, valamint a Frankfurti Értéktőzsdén is jegyzett vállalat. A cég székhelye 
Amszterdamban található, de Ausztráliában, Dél-Amerikában és Európa-szerte rendelkezik irodákkal.  

Csapatunk erősítésére most budapesti irodánkba keresünk kollégát a következő pozícióra: 

Technical Manager, O&M 
Üzemeltetési és karbantartási műszaki vezető 

A Photon Energy dinamikusan növekszik. Jelentősen bővítettük saját portfóliónkat is és a harmadik fél 
részére nyújtott üzemeltetési és karbantartási szolgáltatásunkat is, minek eredményeként olyan helyi 
csapatot alakítottunk ki, mely az üzemeltetési és karbantartási feladatokat egész Magyarország területén 
lefedi.  A csapat tagjai a Photon Energy Operations HU Kft., a Photon Energy N.V. leányvállalatának 
alkalmazásában állnak.  

A műszaki vezető a magyarországi O&M vezető felé tartozik elszámolással és egy 5-10 technikusból álló 
csapat fejlesztéséért és irányításáért lesz felelős.  

Főbb feladatok 

► Az O&M csapat helyszíni és irodai teendőinek koordinálása, vezetése  

► A hatáskörünkbe tartozó naperőművekkel kapcsolatos technikai ügyek kézbentartása, 
problémamegoldás-, hibaelhárítás támogatása 

► Helyi szolgáltatókkal (alvállalkozókkal), gyártókkal és értékesítőkkal való egyeztetés, 
együttműködés  

► A Photon Energy üzemeltetési és karbantartási portfóliójába tartozó naperőművek üzemeltetésre 
való zökkenőmentes átvételének megszervezése 

► Gondoskodás Ügyfeleink részére nyújtott üzemeltetési jelentések, hibaelhárítási riportok magas 
szinvonaláról és időbeni elkészítéséről  

► Ügyfélkörünk fenntartása és aktív bővítése  

► Szakirányú végzettségének fenntartása, bővítése (szükséges jogosultságok és képzések) 

► Az üzemeltetési kézikönyvekben előírt kötelezettségek betartása és betartatása, valamint az 
Üzemeltetési Folyamatleírásokban részletezett feladatok elvégzése, elvégeztetése. 

► Mérőeszközök nyilvántartásának vezetése  

► A Photon Energy Operations Hu működését biztosítani törvényi-, szabványossági szempontból 

► Az egészségügyi és biztonsági előírások ellenőrzése és végrehajtatása, a Magyar 
jogszabályoknak megfelelően (a meglévő szaktanácsadó bevonásával) 
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► A Társaság fotovoltaikus erőművein alkalmazott termelésfelügyeleti és monitoring rendszerének 
megértése, kapcsolatok, eljárások és felelősségek biztosítása a Kontrol Üzletág (Photon Energy 
Control) felé, elsődlegesen a felügyeleti rendszer telepíttetése magyarországi erőművekben és 
működésük figyelemmel követése  

► Részvétel a helyi technikus kollégák felkutatásának és kiválasztásának folyamatában  

► A Photon Energy tulajdonosi érdekeinek védelme, tulajdonában vagy megbízásból kezelésében 
lévő értékek megőrzése   

 

Iskolai végzettségek és tapasztalatok  
► Legalább három év, hasonló pozícióban eltöltött tapasztalat  

► Villamosmérnöki képesítés előnyt jelent  

► A vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő képesítés illetve végzettség, (DC/AC rendszerek 
1000 V-ig, Középfeszültségű Kapcsolási jogosultság, Alállomáskezelői végzettség, gyakorlat 
központi inverterek kezelésében) előnyt jelent 

► Anyanyelvi szintű magyar nyelvismeret 

► Jó angol nyelvtudás (társalgási szint) 

► Jogosítvány  

► Orvosi alkalmasság  

► Magasszintű számítógépes ismeretek 

 

Amit ajánlunk 
► Lehetőséget arra, hogy egy gyorsan fejlődő, nemzetközi megújuló energiával foglalkozó cégnél 

dolgozhasson 

► Kiváló lehetőségeket a szakmai fejlődésre 

► A jelölt szakképzettségének és tapasztalatának megfelelő díjazást 

► Céges és csapatépítő rendezvények 

► Laptop és mobiltelefon 

 

Amennyiben felkeltette érdeklődését a pozíció és megfelel az elvárásoknak, kérjük pályázati anyagát a 
careers@photonenergy.com email címre küldje meg.  

 

Munkavégzés helye:  Márvány utca 20., 1012 Budapest, Hungary 

A foglalkoztatás típusa: Teljes munkaidő 

A szerződés típusa:   Határozatlan idejű 

Szükséges végzettség: Felsőfokú vagy annak megfelelő 

Nyelvismeret:   Magyar (anyanyelvi) és angol (társalgási szinten) 
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