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:

СПЕЦИАЛИСТ ЕНЕРГИЕН КОНТРОЛ
Отдел „Енергиен контрол изток“
Дирекция „Енергиен контрол”

Основни задължения и отговорности:
 Извършва проверки на схемите за измерване и присъединяване на средства за търговско измерване и
измервателни групи;
 Извършва проверки за неправомерно ползване на електрическа енергия;
 Констатира нарушения за неправомерно ползване на електрическа енергия и въздействия върху средствата за
търговско измерване и групите на свързване и съставя констативни протоколи;
 Извършва контролни проверки с преносим еталон на СТИ на мястото на тяхното ползване и съставя
технически или констативни протоколи;
 Контролира и проверява верността на отчетените показания на електромерите;
 Извършва обследване на райони и селища със завишени загуби, като разработва методика за редуцирането им
 Извършва контрол върху служителите, обвързани с дейността по присъединяване и обслужване на
електромерите на потребителите;
 Извършва прекъсването на обекти с регистрирани нарушения по Закона за енергетиката и Общите условия за
пренос на електрическа енергия.

Профил на кандидата:











Висше или средно електротехническо образование;
Опит на подобна длъжност – 3 години;
Напреднало ниво на работа с MS Office и работа с база данни;
Шофьорска книжка категория „В” и готовност за пътуване в обслужваната територия;
Да познава приложимите нормативни документи;
Добри организационни и комуникативни умения;
Ангажираност и отговорност към работния процес;
Клиентска ориентация и изпълнение на задачите качествено и в срок;
Решаване на проблеми;
Сътрудничество и работа в екип.

Кандидатстване:
Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код S_EC_VN_040122 не по-късно от 18.01.2022 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

