
 

 

 
 

 

 

Електроразпределение Север АД обявява за град Горна Оряховица 

свободна позиция:  
 

 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЕКСПЛОАТАЦИЯ МРЕЖИ И СТИ 
  

 

 Отдел „Експлоатация мрежи и СТИ - север“ 

Разпределителен обслужващ център Горна Оряховица и Габрово 
 

 
 

Основни задължения и отговорности: 
  

  Организира експлоатацията и техническото обслужване на съоръженията; 
 Разработва план и график за обслужването на съоръженията; 
 Организира локализирането и диагностиката на кабелни повреди СрН и НН; 
 Ръководи отговорниците на мрежови и измервателни райони (МИР); 
 Контролира изпълнението на задълженията на служителите в МИР, във връзка с инспекции, поддръжка, 

ремонти и др.; 
 Изготвя програма за поддръжка по приоритети след съгласуване с отговорниците на мрежови и 

измервателни райони; 
 Подава своевременно информация за актуализиране на данни в системата, плана на мрежата и 

еднолинейните схеми; 

 Контролира плановите и неплановите разходи по обслужване на съоръженията; 

 Анализира прекъсванията и статистическите показатели за прекъсванията; 
 Участва в актуализирането на конфигурацията на мрежата; 
 Координира строителството на нови съоръжения; 
 Ръководи дейностите по текущата поддръжка и обслужване на електромерното стопанство, прекъсването и 

възстановяването на електрозахранването при просрочени задължения, изпълнението на клиентски 
заявления във връзка с електромерното стопанство и координира отчета на СТИ; 

 Ръководи дейностите по монтаж и проверка на средствата за търговско измерване; 

 Организира контролни отчети и изграждане на балансово мерене. 
 

Профил на кандидата: 

 Висше електротехническо образование 
 Опит на подобна длъжност - 3 години 
 Опит на ръководна длъжност – 3 години 
 Напреднало ниво на работа с MS Excel, MS Word, MS PowerPoint 
 Шофьорска книжка – категория “B” 

 Добри организационни и комуникативни умения 
 Планиране и ясна визия 
 Управление на хора, екипи, промяна и трудово представяне 
 Отговорност и етика 
 Сътрудничество и работа в екип 
 

Кандидатстване:  

Моля, кандидатствайте с автобиография и посочен референтен код HO_NORTH_GO_170123 не по-късно от 

31.01.2023 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  

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. 

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

