
 

 

 
 

 

 

 

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

 КОНСУЛТАНТ ИТ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Отдел „Информационни системи“ 

Дирекция „Информационни технологии“ 

  
 Основни задължения и отговорности:  

  Подпомага и участва в установяването и поддържането на директен контакт с външни и 

вътрешни клиенти в рамките на даден проект, по отношение на конкретно приложение, процес 

или съвкупност от такива; 

 Комуникира активно с останалите членове на екипа, както и с други бизнес звена за 

осигуряване на висококачествени непрекъсваеми услуги;  

 Подпомага и участва при разработването на ИТ решения, поддръжка на приложения и 

интерфейси между системите;  

 Изготвя и изпълнява тестови сценарии и процедури;  

 Изготвя потребителска и системна документация, както и обучителни материали;  

 Изпълнява и докладва изпълнението на поставените от прекия ръководител задачи. 

 

Профил на кандидата: 

Познания и умения в следните области: 

 Разработка, внедряване и поддръжка/администриране/ на уеб приложения; 

 Опит с PHP (Laravel framework), MySQL (PostgreSQL), Git, Linux OS са предимство;  
 Анализ на бизнес изисквания и създаване на спецификации; 
Други изисквания: 

 Висше техническо или средно образование;  

 Добро владеене на английски език (писмено и говоримо); 

 Професионален опит в сферата на информационните технологии;  

 Аналитично мислене; 

 Комуникационни умения и умения за работа в екип; 

 Инициативност; 

 Бърза реакция в критични ситуации. 

 

 

 Кандидатстване: 

 Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код ITAC_VN_291122 не по-късно от 

12.12.2022г. 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/

