
 

 

 
 

 

 

 

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД обявява за град София свободна позиция: 

  

ПРОЕКТАНТ 
 

 Дирекция „Енергийна ефективност” 

Отдел „Проектиране и администриране“ 

 
 

 

 

Основни задължения и отговорности: 
 

 

  Изготвя работни и/или инвестиционни проекти на фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) и 
присъединителни трасета; 

 Извършва огледи и изготвя оферти, идейни и работни/инвестиционни проекти за ФЕЦ с мощност до 5 MWp; 
 Участва в приемането за завършени обекти; 

 Осигурява всички изискуеми от ЗУТ документи, касаещи процеса по проектиране; 

 Осъществява връзки и взаимоотношения с всички държавни, общински и други институции, имащи отношение 
към процеса по проектиране, както и с подизпълнители при използване на такива. 

 
 

Профил на кандидата: 

 Висше електротехническо образование; 
 Трудов стаж по специалността – не по-малък от 2 години; 
 Пълна или ограничена проектантска правоспособност – професионална секция Електротехника, автоматика, 

съобщителна техника (ЕАСТ), като ППП е предимство; 

 Опит в проектиране на ФЕЦ – минимум 1 година; 
 Напреднало ниво на работа с Microsoft Windows,  MS Office, Outlook Express и  специализирани програмни 

продукти GIS, AutoCad; 
 Шофьорска книжка, категория В; 
 Ангажираност и отговорност към работният процес; 

 Сътрудничество и работа в екип. 

 
Компанията предлага отлични условия на труд и възнаграждение, както и възможности за развитие. 

 

 

 Кандидатстване: 

 Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код EED_SF_140722 не по-късно от 11.08.2022 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  

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД е водещ доставчик на електрическа енергия и решения в областта на енергийната ефективност, 
с 12 годишен опит и над 25,000 клиента на енергийния пазар в България. Дружеството непрекъснато допълва и оптимизира своето 
портфолио от продукти у услуги. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е част от чешката ENERGO-PRO Group, която притежава и управлява 
активи за генерация и доставка на електроенергия и производство на енергийно оборудване в Чехия, България, Грузия, Турция и 
Словения. ENERGO-PRO е работодател на над 8000 служители в региона на Централна и Източна Европа. 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/

