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Jeśli lubisz rozmawiać z ludźmi, umiesz rozwiązywać problemy, nie boisz się eksplorować nowych 

ścieżek, chcesz realizować inwestycje – zapraszamy do naszego zespołu. Oferujemy pracę w 

kreatywnym i dynamicznie rozwijającym się zespole w oparciu o wynagrodzenie stałe oraz atrakcyjną 

prowizję. 

Starszy specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości  

(farmy fotowoltaiczne) 

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

► Aktywne pozyskiwanie gruntów pod farmy fotowoltaiczne, 

► Prowadzenie lokalnych działań marketingowych w celu nawiązania kontaktów z właścicielami 

nieruchomości, 

► Wizyty terenowe i prowadzenie dokumentacji poszczególnych lokalizacji, 

► Uczestnictwo w negocjacjach (umów dzierżawy lub zakupu gruntów), 

► Wsparcie w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych. 

Wymagania w stosunku do kandydatów: 

► Wysokie umiejętności interpersonalne, 

► Wysoka motywacja do pracy na samodzielnym stanowisku, 

► Doświadczenie w pracy terenowej, 

► Obowiązkowość i odpowiedzialność za powierzone zadania, również w pracy zdalnej, 

► Doświadczenie w negocjacjach, 

► Znajomość komputera (MS Office), 

► Własny samochód oraz komputer z dostępem do Internetu, 

► Podstawowa znajomość języka angielskiego, 

► Pozytywne nastawienie do pracy. 

Dodatkowe pożądane cechy kandydatów: 

► Doświadczenie w branży pośrednictwa nieruchomości, 

► Znajomość elektronicznych platform mapowych (Geoportal), 

► Doświadczenie w branży energetycznej, 

► Doświadczenie w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje wielkopowierzchniowe (magazyny) i/lub 

telekomunikacyjne, 

► Znajomość branży rolniczej (maszyny, nawozy, produkty dla rolnictwa, doradztwo dla rolnictwa, 

prowadzenie spisów rolnych, etc.). 
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Co oferujemy: 

► Perspektywiczną pracę w międzynarodowym, przyjaznym środowisku, 

► Dedykowany program szkoleniowy w zakresie fotowoltaiki, 

► Pełne wsparcie trenera w osiąganiu celów biznesowych, 

► Kontrakt B2B, 

► Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne (10.000 – 20.000 PLN miesięcznie), 

► Zwrot kosztów (kilometrówka, podróże, Internet, telefon, etc.), 

► Nieograniczone możliwości rozwoju. 

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą pracy serdecznie zapraszamy do przesyłania CV na adres 

info.pl@photonenergy.com. 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę naprzetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji 

dlapotrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RozporządzeniemParlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami 

administratorao przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego 

Rozporządzenia. 
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