
 

 

 
 

 

 

 

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД обявява за град Варна свободна позиция: 
 

 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЛОГИСТИКА   

 Дирекция „Логистика“ 

Отдел „Логистика“ 

 

 

 Основни задължения и отговорности: 
 

  

  Управлява цялостната дейност на отдела, вкл. дефинира и предлага логистични стратегии; 

 Оптимизира поддържаните нивата и номенклатури на материали; 

 Поддържа мастер данни в SAP, в т.ч. основни записи на материали, цени и др.; 

 Управлява инвентаризационния цикъл в Групата ЕНЕРГО-ПРО Варна; 

 Управлява процеса по предаване на скрап и отпадъци; 

 Организира и контролира взаимодействието с подизпълнители за дейността, в т.ч. отговаря за 

фактурирането, издаване на сертификати за произход, транспортни карти за опасни отпадъци, 

определяне на дати, локации, условия на доставка, връзка с възложители и др.; 

 Организира и контролира транспортната дейност в част логистика, в т.ч. оптимизира 

транспортните схеми, следи за спазване на маршрути и оптимално използване на техниката; 

 Анализира резултатите на ключовите показатели за дейността на отдела и на персонала. 

Профил на кандидата: 
 

 Висше икономическо или техническо образование; 

 Напреднало ниво на работа с MS Excel, MS Word, MS PowerPoint; SAP MM; 

 Професионален опит в сферата на логистиката: 3 г.; 

 Професионален опит на ръководна длъжност: 3 г.; 

 Шофьорска книжка категория В; 

 Добри организационни и комуникативни умения; 

 Планиране, ясна визия, управление на промяната; 

 Управление на хора и екипи, управление на трудовото представяне; 

 Отговорност и етика. 

 

  

 Кандидатстване:  

 Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код HO_LG_VN_281122 не по-късно от 

09.12.2022 г. чрез бутон „Кандидатствай за тази позиция“. 
 
 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

 

 

 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  

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД е собственик и осъществява всички административни и обслужващи функции за дейностите на 
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. Компаниите от 
групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна са 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. 

http://www.energo-pro.bg/

