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.

Електроразпределение Север АД обявява за град Варна свободна позиция

(по заместване):

СПЕЦИАЛИСТ ПРИДОБИВАНЕ
Основни задължения и отговорности:


















Инициира разработването и планирането на проекти, свързани с придобиване на активи и изкупуване на
енергийни обекти;
Анализира рискове, алтернативи и ползи от реализацията на проектите;
Осъществява стриктното спазване на заложени срокове и бюджетни уговорки, предприема подходящи мерки
за избягване на опасности, решаване на казуси и конфликти, свежда до минимум потенциални рискове
свързани с реализацията на проекта;
Контролира и координира реализацията на проектите: следи за напредъка, качеството и успешните
резултати от проекта – определя подцели, етапи, задачи, време и планира ресурси;
Осъществява контрол на документооборота за придобиване на активи и изкупуване на ел.съоръжения;
Осъществява контрол на документооборота за учредяване на вещни права;
Изготвя функционални документи и актуализира база данни;
Води преговори и уточнява детайли с клиенти на дружеството;
Създава и прилага специфични комуникационни планове;
Изготвя на документи за завеждане на придобитите ел.съоръжения като ДМА;
Архивира документацията по финализирани случаи, свързани с придобиване на активи и
изкупуване на енергийни обекти;
Представлява фирмата пред клиенти, налагане определен имидж и провежда утвърдена търговска
политика;
Работи по проекти;
Изготвя сравнителни анализи и справки;
Изчислява цена за достъп до съоръжения, чужда собственост и оформя на документация за заплащането на
такава;
Участва в анализа, разработването и внедряване на нормативната уредба и вътрешните за компанията
процеси по отношение на гореспоменатите дейности, както в рамките на компанията, така и във външни
работни групи;

Профил на кандидата:
 Висше техническо и/или икономическо образование;
 Трудов стаж по специалността – не по-малък от една година;
 Напреднало ниво на работа с Microsoft Windows, MS Office, Outlook Express и желание за овладяване на
специализирани програмни продукти;
 Шофьорска книжка категория „В”;
 Умение за водене на преговори;
 Клиентска ориентация и инициативност
 Работа в екип и висока комуникативност; конфиденциалност и лоялност.
Кандидатстване:
Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код S_P_VN_140922 не по-късно от 28.09.2022 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

