ENERGO-PRO TRADING EAD As a subsidiary of ENERGO-PRO VARNA, the main focus of
ENERGO-PRO TRADING EAD is to optimize the portfolio of the group in the region.

ENERGO-PRO TRADING EAD is looking to recruit a responsible specialist in Sofia for the position of:

MARKET ANALYSIST
Reports to: Executive Director of ENERGO-PRO Trading EAD (primarily)
The Analysist has the following responsibilities:









Analyze data to detect and create timely awareness of trends and their market effect;
Collect and audit data for statistical analysis;
Performs descriptive and predictive analytics;
Produce reports and conduct operational analysis to quantify risk;
Monthly trade reporting;
Co-operating in the following processes:
Settlement;
contract management;
data management;
portfolio controlling management;
handling organization of work/document flow when entering new markets and/or new commodity;
Other related duties as directed by the management

The successful candidate should have:
 A university degree in the field of Economics, Statistics, Mathematics, Physics or other quantitative field; additional















professional certificates or qualifications will be considered an advantage;
analytical skills including critical thinking, data modelling, quantitative orientation;
experience in building models;
experience in the energy sector and/or in trading activities will be considered an asset;
knowledge of energy sector legislation is a plus;
business-level knowledge of English language;
excellent computer literacy – MS Office (SPSS / R is an asset);
advanced Excel skills including pivot tables, lookups and writing VBA Macros
experience working in Python/PHP/HTML/CSS
good knowledge in MySQL or PostgreSQL. Experience with other relational databases is advantage;
Linux OS skills on a basic level;
strong organizational skills;
ability to work under pressure and meet deadlines;
strong communication and interpersonal skills;
driving license.

The Company offers:






work within a strong multinational organization;
dynamic and exciting job in an excellent work environment with a talented team;
attractive remuneration package and company benefits;
opportunity for independence and initiative;
trainings and opportunities for professional development.

If you are challenged by this career opportunity please apply for the position with
reference code MA_SF_060319, CV and a Cover Letter no later than 03.04.2019 to email: careers@energo-pro.bg.
Only short-listed candidates will be invited to an interview.

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.
Декларацията за предоставяне на лични данни във връзка с подбор е неразделна част от настоящата обява и е достъпна тук.

