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 Търговище свободна
позиция:

КООРДИНАТОР ОТЧЕТ НА
БАЛАНСОВО ИЗМЕРВАНЕ

СРЕДСТВА

ЗА

ТЪРГОВСКО

И

Отчет на средства за търговско и балансово измерване Търговище
Дирекция „Отчет на средства за търговско и балансово измерване“

Основни задължения и отговорности:
 Отговаря за коректността на отчета за всички точки на
територията на регионален център
 Изготвя и актуализира маршрути за отчет на битови и
стопански абонати
 Проверява коректността на точките по отчетените
маршрути, изпраща информация за проверка на грешки
 Получава и обработва данни от отчет
 Подготвя списъци с точките на отчет и СТИ, за които не е
предоставен отчет или некоректен такъв с цел повторен
отчет или подмяна на СТИ
 Изготвя доклад с типовете грешки допускани при отчета
във всеки МИР
 Изготвя или получава статистически справки за отчета в
РЦ на ниво МИР, за които прави анализ на резултатите и
предлага мерки за подобряване на дейността по отчета
 Извършва контрол на транспортните разходи свързани с
отчета
 Осъществява дейности по контрол и проверка на
отчетниците

Профил на кандидата:
 Висше
електротехническо
или
икономическо
образование
 Напреднало ниво на работа с MS Office
 Опит на подобна длъжност - 3 години
 Шофьорска книжка категория „В” и възможност за
командировки в обслужваната територия
 Ангажираност и отговорност към работния процес
 Отговорност и лоялност
 Добра комуникативност
 Решаване на проблеми
 Сътрудничество и работа в екип

Кандидатстване:
Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен
код
C_MMD_BR_DR-S_290119
не
по-късно
от
12.02.2019 г. на:
 e-mail: careers@energo-pro.bg
 или на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав
Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, кула Г, за отдел
„Организационно
развитие
и
управление
на
представянето“.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
С кандидатстване по тази обява Вие изрично и доброволно предоставяте личните си данни, които са под специален режим на защита, съгласно Регламент (ЕС)
2016/679.
Тези данни са необходими за провеждането на настоящия подбор и ще бъдат обработени, администрирани и съхранявани от ЕНЕРГО-ПРО за целите на подбора. При
наличие на съгласие от Ваша страна, чрез попълване на Декларация, която ви предоставяме в хода на процеса по подбор или с електронно съгласие, личните Ви
данни ще бъдат обработвани, администрирани и съхранявани от ЕНЕРГО-ПРО в следващите две години за целите на провеждане на подбори за бъдещи позиции в
дружеството.
ЕНЕРГО-ПРО носи отговорност да пази личните Ви данни в пълна конфиденциалност. ЕНЕРГО-ПРО няма да разкрива Вашите лични данни на трети лица, с изключение
на ангажираните от дружеството „обработващи личните данни“, които ще обработват личните Ви данни от името и за сметка на ЕНЕРГО-ПРО за посочените по-горе
цели, както и ако това се налага във връзка със задължение за разкриване на данните на компетентен държавен орган, вменено на дружеството по силата на
действащото законодателство.
Можете да изискате от ЕНЕРГО-ПРО достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването на личните Ви данни. Имате право
на възражение срещу обработването, както и правото да изискате прехвърлянето на личните Ви данни на трето лице – администратор на лични данни. Имате право на
жалба до КЗЛД във връзка с обработването на личните Ви данни. В случай, че обработването на данните се основава на Вашето изрично съгласие, имате право да
оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, като се свържете с Длъжностното лице по защита на данните на ЕНЕРГО-ПРО на email:
dpo@energo-pro.bg. В случай, че оттеглите даденото от Вас съгласие, не би могло да се реализира провеждането на подбора/бъдещи подбори с Ваше участие.
Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
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
Декларацията за предоставяне на лични данни във връзка с подбор е неразделна част от настоящата обява и е достъпна тук.

