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Photon Energy NV je globální společnost poskytující řešení a služby pro solární elektrárny se sídlem 

v Nizozemsku, působící v Evropě a Austrálii. Tým společnosti Photon Energy má prokazatelné zkušenosti 

s developmentem projektů, investičním řízením, projektovým financováním, pojištěním, řešením technologií, EPC 

a O&M. Společnost Photon Energy také spravuje své vlastní portfolio 60,6 MWp elektráren ve čtyřech zemích 

na dvou kontinentech a celkově se stará o více než 310 MWp elektráren na celém světě. 

Stále rosteme a nyní hledáme do pražské centrály posilu na pozici: 

Senior Rozpočtář 

Náplň práce 

● sestavování kalkulace jednotkových cen pro nabídky služeb všech oddělení ve společnosti 
s mezinárodním přesahem (práce s různými měnami) 

● příprava podkladů pro uzavření objednávky nebo smlouvy o dílo 

● zajišťování a výběr nejvhodnějších subdodavatelů v kooperaci s Procurement Specialist 

● komunikace napříč společností s jednotlivými odděleními 

● tvorba analýz 

● spolupráce na přípravě rozpočtů, interního ceníku služeb 

● pravidelná evaluace, aktualizace dle vývoje v čase 

● kalkulace bonity projektů 

● vyhodnocení cenových nabídek 

● optimalizace nákladů  

● správa databáze cen materiálů a prací 

● ostatní činnost dle pokynů vedení společnosti 

 

Požadujeme 

● vzdělání stavebního, elektrotechnického směru výhodou  

● VŠ nebo SŠ s praxí 

● praxi na obdobné pozici velkou výhodou 

● práci na PC 

● komunikativní angličtinu 

● samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost 

● komunikační a organizační schopnosti 

 

Nabízíme 

● zajímavou práci v mezinárodním prostředí, příjemném a přátelském kolektivu 

● ohodnocení dle zkušeností a schopností 

● 5 týdnů dovolené 

● notebook a mobilní telefon 

● MultiSport kartu s příspěvkem od zaměstnavatele 

● jazykové kurzy a další benefity 

 

 

V případě zájmu zašlete Váš životopis na careers@photonenergy.com. 
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Místo výkonu práce:   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 s praxí 

Požadované jazyky:   AJ na komunikativní úrovni 

Benefity:  Mobilní telefon, notebook, dovolená 5 týdnů, vzdělávací kurzy, školení, 

občerstvení na pracovišti, příspěvek na sport/kulturu/volný čas, příspěvek na 

vzdělání, firemní akce 


