Електроразпределение Север АД управлява и поддържа електроразпределителната мрежа в Североизточна България. Компанията
пренася електрическа енергия за снабдяване на клиенти на регулиран и свободен пазар. ЕНЕРГО-ПРО Варна, към която принадлежи и
Електроразпределение Север, е част от чешката ENERGO-PRO A.S., която притежава и управлява общо 37 водноелектрически
централи в Централна и Източна Европа, и е работодател на над 8000 служители в Чехия, България, Грузия и Турция. Kлючовите
ценности на компаниите от групата ENERGO-PRO са ефективност, експертност, отговорност, безопасност и толерантност.
Предоставяме Ви възможност да откриете своето място в нашия екип.

Електроразпределение Север АД обявява за град Варна свободна позиция :

СПЕЦИАЛИСТ ИНВЕСТИЦИИ И ПЛАНИРАНE
Отдел „Документация на мрежата, инвестиции и проектиране“
Дирекция „Развитие на мрежата и строителство“
Основни задължения и отговорности:
 Осъществява връзка и взаимоотношения с всички държавни, общински и други институции,
имащи отношение към инвестиционната дейност на Дружеството;
 Осигурява всички изискуеми съгласно ЗУТ документи, отнасящи се към целия инвестиционен
процес;
 Събира и предоставя обща техническа информация на ръководството за обекти от
инвестиционна програма, изготвя предложения за развитие на електрическата мрежата, в
съответствие, с необходимостта от обезпечаване на бъдещи клиенти, следвайки политиката на
компанията, спазвайки техническите изисквания и действащата нормативна база;
 Подготвя технически задания по процедури за обекти от инвестиционна програма;
 Изготвя времеви графици за строителство и рехабилитация на обекти по инвестиционна
програма;
 Съгласува, в съответствие с действащата нормативна база инвестиционните (техническите)
проекти от инвестиционна програма;
 Управлява фактическото изпълнение на обектите от инвестиционна програма;
 Участва в приемателни комисии за нови обекти, дава оценка за качеството и техническото
съответствие на извършените работи и подписва протокол за приемане на обектите;
 Въвежда обекти и съоръжения в експлоатация;
 Извършва пълно окомплектоване на досиета на обекти;
 Изпълнява и други конкретни задачи според квалификацията и опита си, възложени му от
прекия ръководител.
Профил на кандидата:
 Висше или средно техническо образование;
 Напреднало ниво на работа с Microsoft Windows, MS Office, Outlook Express и желание за
овладяване на специализирани програмни продукти;
 Шофьорска книжка, категория В.
 Трудов стаж по специалността - не по-малък от 2 години
Кандидатстване:
Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код S_IP_VN_230522 не по-късно от 06.06.2022 г.
чрез бутон „Кандидатствай за тази позиция“.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За повече информация относно защитата на личните Ви данни и правата Ви, можете да се запознаете с Политиката за поверителност и защита на личните данни на
дружествата от Групата ЕНЕРГО-ПРО Варна при подбор на персонал на www.energo-pro.bg

