Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN AG. Ние снабдяваме с електроенергия над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България и с топлоенергия над 30 000 клиенти в Пловдив. Във фокуса на нашата дейност са грижата за
клиента и отговорното отношение към природата и нейните ресурси. Ние сме стабилен и отговорен работодател, който подкрепя и развива своите сътрудници. Инвестираме в иновации и търсим най-добрите решения във всеки аспект от нашата работа.

Стажантска програма
Младежи с бъдеще
Лятната стажантска програма на EVN България е част от философията на нашата компания за
професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея тук ще имате възможност да усвоите ценни знания, придобиете практически умения и полезен опит в международен концерн.
Срок за кандидатстване: 20.05.2015 г.
Начин за кандидатстване:
Изпратете ни автобиография и мотивационно писмо на български и на английски или немски
език, в което описвате вашите интереси, постижения и планове за развитие.
Очакваме вашите документи на имейл: internship@evn.bg
Моля, посочете референтния номер (Ref. No.) на обявата, по която кандидатствате.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

EVN България
Отдел Човешки ресурси

ул. Христо Г. Данов 37
4000 Пловдив

jobs@evn.bg
www.evn.bg

Стажанти в „Клиентски енергоцентър“ (КЕЦ)
Място на провеждане

Референтен номер

гр.
гр.
гр.
гр.
гр.

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

Ямбол
Приморско
Сливен
Елхово
Смолян

No.
No.
No.
No.
No.

KEZ46/Int/2015
KEZ34/Int/2015
KEZ44/Int/2015
KEZ47/Int/2015
KEZ17/Int/2015

Основни задачи:
R
R
R
R
R

Запознаване с основните дейности в клиентските енергоцентрове.
Придобиване на познания за основните принципи на електроразпределителната мрежа.
Участие в разработването на инвестиционно-ремонтната програма.
Изпълнение на административни дейности.
Работа с приложен софтуер (CAD и други).

Нашите изисквания:
R
R
R
R

Студент III или по-горен курс в електротехническа специалност
Много добро ниво на владеене на английски или немски език
Умения за работа с MS Office и CAD-програми
Умения за комуникация, нагласа за работа в екип

Информацията, която ни предоставяте, ще се третира като поверителна и ще се администрира съгласно
ЗЗЛД. EVN България ще използва същата единствено за целите на подбора.

