
 

 

 
 

 

 

Електроразпределение Север АД обявява за град Варна свободна позиция по 

6-месечна платена стажантска програма:  

  

СТАЖАНТ РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА И СТРОИТЕЛСТВО 

 

 
 

 

 Основни задължения и отговорности: 
 

 

  Подготовка на финализирани преписки по договори за присъединяване за предаване в архив; 

 Подготовка на заявления към институции; 

 Сканиране/копиране на проекти свързани със създаване на електронен и хартиен архив; 

 Описи по спомагателни таблици свързани с процеса в отдела; 

 Обработка на становища, договори и други документи в специализиран вътрешен софтуер 

(Архимед). 
 

Профил на кандидата: 
 Активен студент в IV курс или в магистърска степен по специалност с икономически или 

технически/ел. технически профил; 

 Добри умения по MS Excel и MS Word; 

 Организационни умения; 

 Умения за работа в екип; 

 Добра комуникативност. 
 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 
 Мотивиращо месечно възнаграждение; 

 Заетост в рамките на 6 календарни месеца;  

 Сключване на срочен трудов договор, 8-часов работен ден;  

 Стаж в голяма и международна компания;  

 Възможности за развитие и придобиване на специфични за бизнеса знания и умения. 

 

   

 Кандидатстване: 

Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код Int_GDC_VN_160123 не по-късно 

от 13.02.2023 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  

 

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 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. 
 
 
 

 

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

