ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД е един от първите лицензирани търговци на електрическа енергия, с 12 годишен опит на
либерализирания пазар в България. Дружеството непрекъснато допълва и оптимизира своето портфолио от клиенти. Към настоящия
момент компанията е координатор на една от най-големите балансиращи групи на свободния пазар на електроенергия в България.
ЕНЕРГО-ПРО Варна, към която принадлежи ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, 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.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД обявява за град София свободна позиция:

СПЕЦИАЛИСТ ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
Дирекция „Доставка на електроенергия и управление на портфолио“

Основни задължения и отговорности:
 Извършва регистрации пред Енергийния системен
оператор /ЕСО/ и приложимите системи на оператора за
управление на електроенергийния пазар;
 Ежедневно оптимизира портфолиото, спрямо сключените
договори за доставка на електроенергия;
 Изготвя и поддържа актуални договорите за закупуване
на електроенергия;
 Кореспондира с доставчиците на енергия, във връзка със
сключването
и
изпълнението
на
договорите
за
закупуване на електроенергия;
 Обработва фактури за закупена електроенергия от
доставчиците и отговаря за съответствието им със
сключените договори и законовите изисквания;
 Изготвя справки, свързани с дейностите по закупуване
на електроенергия;
 Поддържа база данни с историческа информация;
 Изготвя
енергиен
и
финансов
сетълмент
на
балансиращите групи и отговаря за фактурирането на
участниците в тях.

Профил на кандидата:
 Висше икономическо или техническо образование;
 Познания в областта на енергийните пазари ще се
считат за предимство;
 Познания по нормативната рамка в областта на
енергетиката ще се счита за предимство;
 Напреднало ниво на работа с MS Office;
 Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 Умения за приоритизиране и спазване на срокове;
 Умение за анализ и интерпретация на данни;
 Внимание към детайла;
 Работа в екип;
 Клиентска ориентация.

Кандидатстване:
Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен
код S_PFM_SF_080219 не по-късно от 24.02.2019 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.

