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.
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СТАЖАНТ АДМИНИСТРАТИВЕН СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ
ФУНКЦИИ
Основни задължения и отговорности:





Участва в заложените в звеното административни дейности;
Изготвя справки, отчети, анализи по действащите процеси;
Осъществява текущи и периодични проверки на документацията;
Участва в проучвания за условията за присъединяване към електроразпределителната мрежа .

Профил на кандидата:






Възраст: до 29 г.;
Образование: средно или висше електротехническо/ техническо;
Без стаж на подобна длъжност;
Неработещ/ неучащ към момента;
Добри умения по MS Excel и MS Word.

Кандидатстване:
Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код Int_GDC_RS_290822 не по-късно
от 26.09.2022 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

