ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД е собственик и осъществява всички административни и обслужващи функции за дейностите на
Електроразпределение Север АД за разпределение на електрическа енергия, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД за снабдяване с
електрическа енергия и ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД за търговия с електрическа енергия на свободен пазар. Компаниите от
групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна са 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.

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД обявява за град Варна свободна позиция:

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР ЕЛЕКТРОМЕРНА ЛАБОРАТОРИЯ
Дирекция „Логистика“
Отдел „Управление на средства за търговско измерване“

Основни задължения и отговорности:








Извършва проверка на извадков принцип на нови еднофазни и трифазни електромери, собственост на ЕРП
Север;
Извършва проверка на демонтирани електромери и часовникови превключватели, собственост на ЕРП Север;
Извършва подготовка на необходимите ежемесечни количества нови и/или употребявани електромери за
нуждите на Разпределителните обслужващи центрове;
Описва и подготвя за гаранционен ремонт демонтираните неизправни електромери. Приема и подготвя за
изпращане към РОЦ същите;
Описва и подготвя за последваща метрологична проверка демонтирани изправни електромери;
Извършва първоначална параметризация и защита от неоправомощен достъп на статични електромери;
Изготвя технически изисквания, становища и справки за налични електромери.

Профил на кандидата:











Висше или средно електротехническо образование;
Трудов стаж по специалността – не по-малко от 1 година;
Отлични познания за работа с преносими и стационарни уреди за проверка на електромери;
Необходими са познания в областта на електрическите измервания;
Шофьорска книжка, категория „В“;
Ангажираност и отговорност към работния процес, изпълнение на задачите качествено и в срок;
Способност за работа в екип;
Инициативност;
Аналитични умения

Кандидатстване:

Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код EF_EL_VN_200922 не по-късно от 04.10.2022 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

