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.

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

ОТГОВОРНИК МОНТАЖНА ГРУПА
Дирекция „Енергийна ефективност“
Отдел „Изграждане и поддържане“

Основни задължения и отговорности:










Изгражда фотоволтаични централи /ФЕЦ/ на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги;
Участва в дейности по електро изграждане при клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги;
Отговаря за създаване и координира нужната организация за извършване на монтажните дейности от монтажния
екип;
Отговаря за осъществяване пуска на нови съоръжения;
Създава организация за извършване на дейности по гаранционно и след продажбено поддържане на ФЕЦ;
Изготвя предложения и справки, свързани с проектиране и изграждане на ФЕЦ;
Води оперативна и производствена документация;
Следи за спазването на работни указания, спецификации, диаграми, чертежи и инструкции за монтиране. Следи
за рационалното използване на необходимите материали;
Извършва ежедневен инструктаж по безопасност на труда и периодични проверки на работните инструменти и
лични предпазни средства.

Профил на кандидата:







Техническо образование;
Минимум 2 години опит в изграждане на ФЕЦ или други дейности в електроизграждането;
Компютърна грамотност - работа с MS Word и MS Excel;
Умения за работа в екип, инициативност и самостоятелност;
Умения за работа под напрежение, в динамична и променяща се среда;
Готовност за чести пътувания в страната.

Предлагаме атрактивно възнаграждение, отговарящо на пазарните нива за длъжността и съобразено с
постиганите резултати.

Кандидатстване:
Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код SIPPP_GO_090922 не по-късно от 25.09.2022г. 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

