
 

 

 
 

 

 

 

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

 
 

 

АНАЛИЗАТОР, ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ 
 

Отдел „Анализ, стратегическо управление на данни и репортинг“  

Дирекция „Управление на портфолио“ 
 

 
 

 

 Основни задължения и отговорности: 
 

  

  Съдейства в процеса на създаване и прилагане вътрешнофирмена рамка за наблюдение на и съответствие с 
изискванията за участие на пазарите за търговия на ел. енергия на едро; 

 Извършва координация на вътрешни и външни информационни потоци, по отношение спазване на различни 

регулаторни изисквания (в това число и REMIT); 

 Представлява и защитава интересите на компанията пред различни институции и контрагенти; 

 Съдейства при изготвяне на отчети и обобщаване данни. 

 
 

  

 Профил на кандидата: 
 

 Висше образование в направление право или икономика; 

 Опит в областта на енергетиката или в търговско дружество ще се разглежда като предимство; 

  Добро ниво на писмен и говорим английски език; 

 Отлична компютърна грамотност: MS Office ; 

 Опит в електронната обработка на масиви от данни и тяхното представяне; 

 Спазване на срокове и ориентация към резултати; 

 Отлични организационни и комуникационни умения; 

 Аналитично мислене и умения за решаване на критични ситуации. 

 
Кандидатстване: 

 

 Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код TEA_SF_040621 не по-късно от 20.06.2021 г. чрез бутон 
„Кандидатствай за тази позиция“. 
 
Компанията предлага възможност за работа от разстояние (home office), съгласно разпоредбите на действащата 
Политика за работа от разстояние. 
 
 

 

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 16,000 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/

