
 

Инженер Поддръжка Външни Обекти  

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 длъжност Инженер поддръжка 
външни обекти с постоянен трудов договор, на пълно работно време, със следните основни 
отговорности: 
 
• Получава информация за възникнали събития по обектите на партньори, извън топлопреносната 
мрежа. Организира и участва в изпълнението на задачи по тези обекти; 
• Организира и изпълнява планови дейности, съгласно договори за поддръжка между „Веолия 
Енерджи Варна“ ЕАД и обслужвани партньори; 
• Стриктно следи за спазване на задълженията по договорите и недопускане на нарушения; 
• Извършва оценка и изготвя оферти за необходимите ремонтни дейности по външните обекти; 
• Анализира състоянието на техническото оборудване, предлага и внедрява мерки за енергийна 
ефективност; 
• Контролира дейностите на фирмите подизпълнителни, ангажирани при изпълнение на задължения, 
поети от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД; 
• Проверява и валидира попълваната техническа и оперативна документация в досиетата на обектите; 
• Изготвя за нуждите на клиента, в съответствие с клаузите на договорните отношения, периодични 
отчети за оперативната дейност; 
• Реагира незабавно при възникване на аварийни събития в обект на клиент; 
• Спазва и изпълнява действащите инструкции, наредби и правилници за безопасни условия на труд. 
 
Идеалният кандидат притежава: 
 
• Висше техническо образование – Топлотехника; 
• Предходен опит на позиция свързана с работа с котелни инсталации, горелки за течно и газообразно 
гориво, вътрешни отоплителни инсталации - 3 години; 
• Добра аналитичност и организираност; 
• Самомотивация; 
• Комуникативност и клиентска ориентация; 
• Работа в екип. 
 



 
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 

 


