
 

Електромеханик  

Групата Veolia е световен лидер в оптимизираното управление на ресурсите с над 220 000 служители по 
света. Чрез своята дейност, свързана с управлението на водите, енергията и преработката на 
отпадъците, Veolia съдейства за осигуряването на достъп до ресурси, съхраняване на наличните 
ресурси и тяхното възобновяване, което е в синхрон със стремежа на компанията да се превърне в 
световен шампион по ЕКОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ. 
 
В България „Веолия“ развива дейност чрез дружествата „Софийска вода“ АД, „Веолия Енерджи Варна“ 
ЕАД и „Веолия Сълюшънс България“ ЕАД. Веолия Енерджи Варна е оператор на топлоснабдителното 
предприятие в град Варна и част от Група VEOLIA. 
 
Веолия Енерджи Варна /Топлофикация Варна/, оператор на топлоснабдителното предприятие в град 
Варна, търси да присъедини към екипа си мотивиран специалист на длъжнoст Електромеханик 
 
Какви са основните отговорности? 
 
• Извършва планова и аварийна поддръжка, ремонт и техническо обслужване, осигуряващи правилната 
експлоатация на инсталации за топлопроизводство и топлоснабдяване, електрически системи и мрежи 
ниско и средно напрежение; 
• Извършва планова и аварийна поддръжка, ремонт и техническо обслужване на оборудването и КИП и 
А в абонатни станции; 
• Извършва при аварийни събития диагностика на съоръженията и оборудването, като при 
необходимост използва специализирани софтуерни продукти; 
• Настройва новоинсталирани или ремонтирани електронни управления на оборудването на 
топлоцентралата и по топлопреносната мрежа. Отчита и анализира технически данни и показатели; 
• Гарантира безопасността и сигурността на персонала и посетителите на обектите на Дружеството в 
зоната на интервенция или авария; 
• Анализира работата на електрическите съоръжения и извършва оптимизация на параметрите; 
 
Какво търсим? 
 
• Средно специално или висше образование - електроспециалност; 
• Най-малко 3 години опит по специалността и работа с уредби средно напрежение; 
• Отличава се с добра организираност и чувство за отговорност; 
• Работи в екип и спазва срокове. 
 
Какво предлагаме? 
 
• Работа в компания – лидер в своята област; 
• Постоянен трудов договор; 
• Kонкурентно възнаграждение; 
• Социални придобивки: ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, пакет от празнични и 



 
социални бонуси, възможност за закупуване на акции в компанията; 
• Корпоративни обучения и възможности за развитие в компанията; 
• Коректни и изрядни работодателски практики; 
• Приятелски и подкрепящ екип. 
 
За контакт, препоръки и кандидатури: talent@veolia.com 
 
* Ще се свържем с вас, в случай че вашата кандидатура е одобрена. 
** Всички кандидатури ще бъдат разгледани в условията на пълна конфиденциалност. Веолия събира и 
обработва личните данни на кандидатите в съответствие със Закона за защита на личните данни и 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за целите на осъществяване на подбор 

 


