
 

Началник Смяна, Диспечер 

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. 
 
Във връзка с осъществяването на дейността си в гр. Варна, Веолия Енерджи Варна ЕАД - 
топлофикационното дружество на гр. Варна, търси да назначи Началник смяна, диспечер с 
постоянен трудов договор, на пълно работно време. 
 
Какви са основните отговорности? 
 
• Експлоатация на електросъоръженията на топлоцентралата – генератори, електрически 
уредби СН и НН съгласно технологичните и режимни инструкции 
• Поддържане на оптимални и безопасни режими на работа на съоръженията в централата; 
• Обезопасяване и подготовката на уредите и инсталациите за технически инспекции и 
ремонти, съгласно правилниците и инструкциите по безопасност; 
• Водене на оперативната документация за работата на съоръженията; 
• Спазване на изискванията и правилата за безопасност на работното място 
• Работа на смени по график 
 
Какво търсим? 
 
• Средно специално или висше техническо образование, електро специалност 
• Минимум 3 години опит по специалността и работа с уредби средно напрежение 
• Добра организираност, самостоятелност при работа и чувство за отговорност 
• Добри умения за 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 

 


