
 

 

 
 

 

 

 

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

 СТАРШИ СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР   

 Дирекция „Информационни Технологии“ 

Отдел „ИТ Инфраструктура и операции“ 

 

  

Основни задължения и отговорности: 
 

  

  Извършва наблюдение, проектиране, инсталиране и поддръжка на базите данни и приложните сървъри на 
компанията; 

 Администрира, поддържа и обновява компонентите на базите данни и приложните сървъри на компанията; 
 Анализира и следи параметрите на системите с цел оптимизация и повишаване нивото на надеждност и 

сигурност при работа на потребителите; 
 Грижи се за предотвратяване на кризисни ситуации и оптимизира начините за справяне с тях; 

 Предприема бързи мерки за отстраняване на възникнали проблеми в работата на техническите средства на 
компанията; 

 Поддържа и обновява техническата документация с описание на информационните системи и навременно 
отразяване на всички промени; 

 Провежда периодични опреснителни курсове на колегите си за запознаване с новостите според областта на 
специализация, запознава новопостъпили служители с базите данни и приложните сървъри; 

 Работи по проекти, в екип със служители от други звена; 
 Отчита времето за работа по съответните проекти, инциденти и заявки, посредством специализирана 

информационна система.  
 
 

Профил на кандидата: 
 

 Висше техническо образование;  

 Познания и умения в администриране на Linux сървърни системи; 
 Опит в поддръжка на бази данни (Oracle и PostgreSQL задължително) и приложни сървъри; 
 DevOps опит ще се счита за предимство; 
 Компетенции в използване на скриптови езици; 
 Познания по използване и конфигуриране на мониторинг инструменти; 
 Добро владеене на английски език (писмено и говоримо); 

 Професионален опит в сферата на информационните технологии и в областта на позицията минимум 3 
години; 

 Способност за работа под напрежение и аналитично мислене;  
 Комуникационни умения и умения за работа в екип. 
 

 

  

 Кандидатстване:  

 Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код SSA_LS_RS_280421 не по-късно от 12.05.2021 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/

