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 обявява за град Варна свободна позиция:

СПЕЦИАЛИСТ ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И
СТРОИТЕЛСТВО
Отдел „Инвеститорски контрол и строителство”
Дирекция „Развитие на мрежата и строителство“

Основни задължения и отговорности:
 Проучва, издава становища, съгласува инвестиционни проекти по изместване на електрически
съоръжения и при преминаване на измерване на електрическа енергия от ниво ниско напрежение
на ниво средно напрежение;
 Участва в управлението на проекти и извършва контрол по време на строителство при изграждане
на съоръжения, свързани с обекти по изместване на ел.съоръжения;
 Управлява проекти, извършва контрол по време на строителството, приемане на извършени СМР
и въвеждане в експлоатация на обекти при присъединяване на производители на електрическа
енергия.

Профил на кандидата:
 Висше електротехническо образование;
 Познания и опит в изграждането и поддържането на ел.мрежи (кабелни и въздушни) и
съоръжения средно и ниско напрежение;
 Познаване на нормативната уреда в областта;
 Добро ниво на работа с MS Office и желание за овладяване на специализирани програмни
продукти;
 Шофьорска книжка категория „В” /активен шофьор/;
 Мотивация за професионално усъвършенстване;
 Отговорност, комуникативност и коректност;
 Умение за работа в екип;
 Работа в динамична среда;
 Конфиденциалност и лоялност.

Кандидатстване:
Моля, кандидатствайте с автобиография и посочен референтен код S_REEC_VN_190422 не по-късно от
17.05.2022 г., чрез бутон „Кандидатствай“.
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

