ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД управлява и поддържа електроразпределителната мрежа в Североизточна
България. На лицензионната територия на дружеството са обособени 5 разпределителни обслужващи
центъра. Компанията пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за целите
на снабдяването на крайните клиенти както на регулирания пазар, така и на пазара на електрическа
енергия по свободно договорени цени. ЕНЕРГО-ПРО Варна, към която принадлежи и ЕНЕРГО-ПРО
Мрежи, е част от чешката ЕНЕРГО-ПРО. Тя е основана през 1994 г. в Република Чехия и е най-големият
частен производител на електроенергия от възобновяеми източници в България. ЕНЕРГО-ПРО притежава
и управлява общо 47 водноелектрически централи в Централна и Източна Европа, и е работодател
на над 8000 служители в Чехия, България, Грузия, Турция и Армения. Kлючовите ценности, които
компаниите от групата ЕНЕРГО-ПРО следват в своята дейност, са ефективност, експертност,
отговорност, безопасност и толерантност.
Ако споделяте нашата визия, Ви предоставяме
възможност да откриете своето място в нашия екип.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД обявява за град Горна Оряховица свободна позиция:
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Дирекция “Управление енергийни данни и средства за търговско измерване”
Основни задължения и отговорности:
 Извършва анализ на техническите данни от индиректни
трифазни електромери и предприема необходимите мерки;
 Работи със системите за дистанционен отчет;
 Локализира проблемни места на потребление и/или
производство на ел.енергия и предприема необходимите
мерки;
 Извършва монтаж, демонтаж и периодична проверка за
съответствие на метрологичните и технически
характеристики на средствата за търговско измервана (СТИ);
 Извършва монтаж и проверка за съответствие на
метрологичните и технически характеристики на (СТИ);
 Извършва монтаж/демонтаж на комуникационно оборудване
към СТИ за целите на дистанционния отчет;
 Участва в снемане на данни и осъществяване на контрол на
СТИ монтирани в подстанции, собственост на дружеството,
ЕСО ЕАД и трети страни;
 При необходимост участва в процеса по снемане на данни на
място и осъществяване на контрол на СТИ монтирани при
независимите производители;
 Подпомага изграждането и внедряването на система за
балансово мерене;
 Извършва контролни проверки на СТИ на мястото на тяхното
ползване и съставя съответните утвърдени протоколи;
 Изпълнява задачи във връзка с намаляването на
технологичните разходи.

Профил на кандидата:
 Висше или средно електротехническо
образование
 Опит на подобна длъжност – 3 години
 Компютърна грамотност – работа с MS Excel,
MS Word
 Шофьорска книжка категория „В”
 Ангажираност и отговорност към работния
процес
 Приоритизиране на задачи и спазване на
срокове
 Отговорност, лоялност и инициативност
 Добра комуникативност
 Умения за работа стресови ситуации
 Адаптивност към промени


Кандидатстване:
Моля,
кандидатствайте
с
автобиография,
мотивационно писмо и посочен референтен код
S_EDBMA_GO_071217
не
по-късно
от
04.01.2018 г. на:
 e-mail: careers@energo-pro.bg
 факс: +359 52 660 850
 адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“
№ 258, Варна Тауърс, кула Г, за отдел
„Организационно развитие и управление на
представянето“

Документите Ви ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и попадат под специален режим на защита по смисъла на
Закона за защита на личните данни.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

