
 

 

 
 

 

 

 

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

 КОНСУЛТАНТ ИТ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Отдел „Информационни системи“ 

Дирекция „Информационни Технологии“ 

  

 Основни задължения и отговорности:  

  Предоставя услуги по разработка, внедряване и поддръжка на бизнес приложения и системи; 
 Участва в проекти във връзка с успешното им реализиране; 
 Участва при разработването на ИТ решения, софтуер и интерфейси; 
 Установява и поддържа директен контакт с представители на бизнес отделите, както и с вътрешни и външни 

колеги в рамките на даден проект; 

 Консултира бизнеса при анализирането и дизайна на бизнес и ИТ решения; 
 Работи върху и успешно разрешава регистрирани проблеми, свързани с приложенията; 
 Предоставя работни пакети, отнасящи се до целия продуктов цикъл (планиране, изграждане, пускане в 

действие); 
 Управлява потребителските нива и оторизации, тества, изготвя техническа и потребителска документация. 
 

Профил на кандидата: 

Познания и умения в следните области: 
 SQL и съответно T-SQL, PL/SQL, PL/pgSQL, SQL/PSM; 
 обслужване и администриране на бази данни – Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, 

MySQL; 
 Microsoft Business Intelligence stack – SSIS, SSAS, SSRS, както и инструменти за интеграция са 

предимство; 
 разработка на различни видове приложения; 

 Работа със системи за обслужване и администриране на мобилни устройства 
(PDA/handhelds) е предимство; 
 

 Висше техническо/ икономическо или средно образование с професионална квалификация в областта на 
информационните технологии; 

 Професионален опит в сферата на информационните технологии и в областта на позицията минимум 1 година; 
 Добро владеене на английски език (писмено и говоримо); 
 Аналитично мислене;  
 Комуникативност и умения за работа в екип; 

 Бърза реакция в критични ситуации; 
 Инициативност. 

 

 

 Кандидатстване: 

 Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код ITAC_VN_040122 не по-късно от 18.01.2022 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/

