
 

 

 
 

 

 

 

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД обявява за град Варна свободна позиция (по 

заместване): 
 

 
 

 

СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ЗА ТЪРГОВСКО 

ИЗМЕРВАНЕ, МЕТРОЛОГ 
 

 

 
 

Дирекция „Логистика“ 

Отдел „Управление на средства за търговско измерване“ 

 
 

 

 

 Основни задължения и отговорности: 
 Създава и актуализира базата за средствата за търговско измерване, собственост на Електроразпределение 

Север АД; 

 Въвежда в базата данни нова информация за средствата за търговско измерване; 
 Извършва пълна организация за първоначална или последваща метрологична проверка на средствата за 

търговско измерване, собственост на Електроразпределение Север АД; 
 Извършва пълна организация за извършване метрологична проверка по статистически метод на електромери 

собственост на Електроразпределение Север АД; 

 Съхранява документацията от извършената първоначална или последваща метрологична проверка на 
средствата за търговско измерване;  

 Извършва анализ от резултатите от метрологичните проверки на средствата за търговско измерване и 
предприема необходимите действия;  

 Взаимодейства или оказва съдействие на служителите на Български институт по метрология и Държавна агенция 
за метрологичен и технически надзор; 

 Извършва анализ на информацията за възникнали дефекти на електромери; 
 Изготвя методика и период за калибриране на преносими и стационарни уреди за проверка на електромери;  

 Изготвя методики, инструкции, технически изисквания и експертни становища; 
 Подпомага разпределителните обслужващи центрове в изготвянето на експертни становища; 
 Извършва и други конкретни задачи според квалификацията и опита си, възложени му от прекия ръководител.  

 

  

 Профил на кандидата: 
 

 Висше електротехническо / техническо образование; 
 Трудов стаж по специалността – не по-малко от 1 година; 
 Напреднало ниво на работа с Microsoft Windows, MS Office, Outlook Express и желание за овладяване на 

специализирани програмни продукти‘ 

 Умения за работа с преносими и стационарни уреди за проверка на електромери; 
 Задълбочени 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. 

 

  

 Кандидатстване:  

 Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код S_MMDMT_VN_051022 не по-късно от 19.10.2022 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 

 

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. 

http://www.energo-pro.bg/

