ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД е собственик на трите компании 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. ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД осъществява всички административни и обслужващи функции,
съпътстващи дейностите на трите дружества. Компаниите от групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна са 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. Ключовите 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 Варна ЕАД обявява за град Варна свободна позиция:

СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШЕН И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Отдел: Вътрешен и технически контрол
Дирекция: Вътрешен одит
Основни задължения и отговорности:

 Извършва









качествен
и
количествен
контрол
по
изпълнението на обектите от инвестиционна и ремонтна
програми;
Изготвя и поддържа статистика относно проверките на
обектите от инвестиционна и ремонтна програма;
Извършва съвместни проверки с други звена на
компанията;
Участва в разследването на всякакви нарушения на
бизнес процесите, работни инструкции и политики, както
и Правилника за вътрешния трудов ред;
Изисква справки, писмени обяснения, информационни
отчети, досиета и всякакъв вид документи, свързани с
изпълнение на задълженията;
Извършва инвентаризация на активи и проверява
ефективността на приложените мерки за сигурност (за
предпазване на загуби, неефективност, злоупотреби,
отклоняване на средства);
При възлагане извършва проверки на извършените
разходи, относно това дали са оправдани и разрешени;
Изследва причините, довели до възникването на открити
нередности и предлага корективни мерки.

Профил на кандидата:
 Висше електротехническо образование
 Трудов стаж по специалността – не по-малко от 1
година
Шофьорска книжка, кат. „В“ (активен шофьор)
 Отлично владеене на MS Office приложения (MS
Word, MS Excel, Visio и др.)
 Да притежава Четвърта Квалификационна група по
Безопасност на труда, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ
 Отговорност и етика
 Сътрудничество и работа в екип
 Организационни и комуникационни умения
Кандидатстване:
 Моля, кандидатствайте с автобиография,
мотивационно писмо и посочен референтен код
S_ITC_VN_030518 не по-късно от 17.05.2018 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.

