ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД управлява и поддържа електроразпределителната мрежа в Североизточна
България. На лицензионната територия на дружеството са обособени 5 разпределителни обслужващи
центъра. Компанията пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за целите
на снабдяването на крайните клиенти както на регулирания пазар, така и на пазара на електрическа
енергия по свободно договорени цени. ЕНЕРГО-ПРО Варна, към която принадлежи и ЕНЕРГО-ПРО
Мрежи, е част от чешката ЕНЕРГО-ПРО. Тя е основана през 1994 г. в Република Чехия и е най-големият
частен производител на електроенергия от възобновяеми източници в България. ЕНЕРГО-ПРО притежава
и управлява общо 47 водноелектрически централи в Централна и Източна Европа, и е работодател
на над 8000 служители в Чехия, България, Грузия, Турция и Армения. Kлючовите ценности, които
компаниите от групата ЕНЕРГО-ПРО следват в своята дейност, са ефективност, експертност,
отговорност, безопасност и толерантност.
Ако споделяте нашата визия, Ви предоставяме
възможност да откриете своето място в нашия екип.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД обявява за град Горна Оряховица свободна позиция:

МОНТЬОР ТРАНСФОРМАТОРНИ МАШИНИ
Отдел „Трансформаторна работилница“
Дирекция „Координация на експлоатацията и обслужването“
Основни задължения и отговорности:

Профил на кандидата:

 Извършва
входящ
контрол
на
повредени,
подлежащ на ремонт трансформаторни машини;
 Извършва
демонтаж/монтаж
и
накладка
на
елементите на трансформаторната машина
 Източва,
измива,
долива
и
регенерира
трансформаторно
масло
за
трансформаторни
машини чрез специализирани инсталации и
съоръжения
 Изпълнява заварки на алуминий и стомана,
включително в аргонова среда
 Пренавива бобини/намотки с алуминиев или меден
бобинажен проводник на първична или вторична
страна на трансформаторните машини
 Извършва електрически изпитвания и измервания,
осъществява изходящ контрол на ремонтираните
трансформаторни машини










Средно електротехническо образование
Трудов стаж по специалността – 1 година
Удостоверение за извършване на заварки в
аргонова среда е предимство
Ангажираност и отговорност към работния процес
Изпълнение на задачите качествено и в срок
Решаване на проблеми
Сътрудничество и работа в екип
Клиентска ориентация

Кандидатстване:
Моля, кандидатствайте с автобиография, мотивационно
писмо и посочен референтен код EF_TM_GO_221117
не по-късно от 06.12.2017 г. на:
 e-mail: careers@energo-pro.bg
 факс: +359 52 660 850
 адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258,
Варна Тауърс, кула Г, за отдел „Организационно
развитие и управление на представянето“.

Документите Ви ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и попадат под специален режим на защита по смисъла на
Закона за защита на личните данни.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

