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Praktykantka/Praktykant w Dziale Realizacji Inwestycji 

 

PHOTON ENERGY POLSKA sp. z o.o. 

PHOTON ENERGY to globalna firma zajmująca się rozwiązaniami i usługami w zakresie energii 
słonecznej. Nasz model biznesowy obejmuje cały cykl życia elektrowni fotowoltaicznej, tj. od 
zabezpieczenia gruntu, przez rozwój projektu, budowę i finansowanie, aż po obsługę i usługi 
serwisowe świadczone również na rzecz podmiotów trzecich. Nasze biura w Polsce zlokalizowane 
są w Warszawie i w Łodzi, a siedziba główna znajduje się w Amsterdamie. Ponadto prowadzimy 
działalność w Australii, Czechach, Peru, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii i na Węgrzech. Od 
momentu powstania w 2008 roku zbudowaliśmy i uruchomiliśmy elektrownie słoneczne o mocy 
90 MWp, a w ramach usług serwisowych zapewniamy obsługę i utrzymanie ruchu instalacji PV 
na całym świecie o łącznej mocy ponad 310 MWp. 

DLACZEGO MY? Realizujemy projekty inwestycyjne w branży OZE zmieniające oblicze kraju. 
Nasz zespół składa się z ludzi nastawionych na sukces poprzez samodzielność w działaniu oraz 
dbałość o jakość wykonywanej pracy, ceniących rozwój i naukę oraz pracę w dążeniu do jasno 
wytyczonego celu. Działamy na całym świecie, dzieląc się doświadczeniami. 

JAK TO ROBIMY? Pracujemy metodą zespołów projektowych, a współpraca jest podstawą 
naszego działania. Poszukujemy ludzi nastawionych, na realizację własnych celów poprzez 
wspieranie członków swojego zespołu. Uczenie się i poszerzanie wiedzy jest dla nas wielką 
wartością. 

CO OFERUJEMY? Dajemy możliwość realizacji dużych projektów inwestycyjnych, dzielimy się 
wiedzą, pracujemy w przyjaznym, wspierającym otoczeniu. Chcemy, by nasi pracownicy swoimi 
działaniami i pomysłami budowali struktury firmy. Zapewniamy elastyczność oraz możliwość 
rozwijania swoich zawodowych pasji. 

 

Twój zakres obowiązków 

► Wsparcie zespołu projektowego 

► Wsparcie wykonywania oceny lokalizacji pod inwestycje pod kątem technicznym, uwarunkowań 
środowiskowych, opłacalności inwestycji 

► Analiza map 

► Kontakty z urzędami 

► Kontakt z osobami terenowymi 

► Wsparcie przy pracach administracyjnych 
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Nasze wymagania 

► Jesteś w trakcie studiów na kierunku planowanie przestrzenne/urbanistyka i pokrewnych 

► Chcesz się uczyć i rozwijać  

► Pakiet MS Office nie jest Ci obcy 

► Posiadasz dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz analityczne 

► Cechuje Cię sumienność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy 

► Potrafisz pracować w zespole 

► Jesteś dyspozycyjny na czas 3 miesięcy (lipiec – wrzesień, z możliwością przerwy) 

Dodatkowym atutem będzie znajomość programu QGIS 

 

To oferujemy 

► Pracę pełną wyzwań przy ciekawych projektach i czas na rozwój Twoich pomysłów 

► Rozwój w międzynarodowej firmie o stabilnej pozycji rynkowej, strategii rozwoju i szerokim 
zakresie działania 

► Wprowadzenie do procesu inwestycyjnego  

► Płatne praktyki trwające 2-3 miesiące w wymiarze min. 30 godzin tygodniowo 

► Informację zwrotną w trakcie praktyk oraz referencje po odbyciu stażu 

Możliwość pozostania w strukturach firmy po zakończonych praktykach, w zależności od potrzeby 
biznesowej oraz Twojego zaangażowania i dyspozycyjności 


