
 

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на 

данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане 

на стъпки по искане от  субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на под-

бора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия 

от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кан-

дидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx 

 

Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN AG. Ние снабдяваме с електрое-

нергия 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. Ин-

вестираме в иновации и търсим най-добрите решения във всеки аспект от нашата работа. 

 

 

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.

 

Място на провеждане на стажа      

$ гр. Хасково 

$ гр. Димитровград 

$ гр. Харманли 

$ гр. Свиленград

 

Основни задачи: 

$ Запознаване с основните дейности в клиентс-

ките енергоцентрове 

$ Придобиване на познания за основните прин-

ципи на електроразпределителната мрежа 

$ Участие в реализацията на инвестиционно-

ремонтната програма 

$ Изпълнение на административни дейности 

$ Работа с приложен софтуер (CAD и други) 

Вашият профил: 

$ Средно електротехническо образование или 

студент в електротехническа специалност 

$ Умения за работа с MS Office (Word, Excel, 

PowerPoint) и CAD-програми. 

$ Умения за комуникация и нагласа за работа в 

екип 

$ Инициативност и желание за учене и развитие 

 

Начин за кандидатстване: Изпратете ни автобиография на имейл: internship@evn.bg

Стажант-електромонтьор 


