Електроразпределение Север 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
Електроразпределение Север, 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 37 водноелектрически централи в Централна и Източна
Европа, и е работодател на над 8000 служители в Чехия, България, Грузия и Турция. 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.

Електроразпределение Север АД обявява за град Варна свободна позиция:

СПЕЦИАЛИСТ КООРДИНАЦИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ОБСЛУЖВАНЕТО
Дирекция „Координация на експлоатацията и обслужването”
Основни задължения и отговорности:
 Контролира
и
отчита
извършените
инспекции
и
обслужване в SAP
 Контролира вложените материали и ресурси при
инспекции и обслужване
 Консолидира данни и изготвя доклади, справки и отчети
за дейностите по експлоатация, инспекции и обслужване
 Извършва отчети към трети страни, свързани с есеннозимни подготовки
 Ръководи,
участва
в
проекти,
свързани
с
разпределителната мрежа с общ / голям обхват – в повече
от един Разпределителен и обслужващ център /РОЦ/
 Участва в разработването на инвестиционна и ремонтна
програма в РОЦ и следи за изпълнението й
 Контролира въвежданата в SAP информация за ремонт,
инспекции и обслужване на съоръженията в РОЦ
 Прогнозира количествата за доставки, включително за
процедури по ЗОП
 Актуализиране на резервации и бюджети
 Извършва отчети за инвестиции, ремонт, включително и
складови наличности/резервации

Профил на кандидата:












Висше икономическо образование
Опит на сходна позиция – 3 години
Предимство е опитът в ръководене на проекти
Напреднало ниво на работа с Microsoft Windows,
MS Office, Outlook Express и желание за
овладяване
на
специализирани
програмни
продукти
Шофьорска книжка категория „В”
Начално ниво на работа със SAP
Добри организационни и комуникативни умения
Работа в екип
Вземане на решения в екстремни ситуации
Дисциплина, отговорност и организираност

Кандидатстване:
Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код S_OMCE_VN_100418 не по-късно от 24.04.2018 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.

