Запознай се с EVN България
Ново бъдеще. Нова енергия.

Групата EVN

EVN AG

EVN България

EVN AG е водеща международна компания
с утвърдени позиции в енергийния сектор и
опазването на околната среда.

През 2005 г. EVN AG успешно установява
стабилни позиции и на българския енергиен пазар. Днес, след повече от 10 години
опит, EVN е един от най-големите инвеститори в България с над 1,5 млрд. лева,
вложени в изграждане и подобряване на
енергийната инфраструктура в страната.

Чрез модерна инфраструктура EVN AG
осигурява на своите клиенти електроенергия, газ, топлинна енергия, вода, както и
термична обработка и оползотворяване на
отпадъци. Централата на компанията се намира в най-голямата австрийска федерална
област – Долна Австрия.
С богатото си портфолио от услуги EVN AG
гарантира и подобрява качеството на живот
на над 14 млн. клиенти в 21 страни.

Като една от най-големите енергийни
компании в България, EVN доставя електрическа енергия на над 1,5 млн. клиенти
в Югоизточна България, а домакинствата,
ползващи топлинна енергия в гр. Пловдив
надвишават 30 000.
Компанията се отличава с постоянния си
стремеж към модернизация и достигане на
световно утвърдени стандарти в сферата на
устойчивото развитие, енергийната ефективност и използването на възобновяеми
източници в производството. Следвайки
тези принципи, дружеството е активно и в
търговията с електроенергия и CO2 емисии.

Отговорност. Стабилност. Иновации.

Открий нови възможности
в EVN България

Кариера, която е от значение
• Възможност за професионално развитие
във водеща международна компания и
един от най-големите работодатели в
България.
• Сътрудничество с едни от най-добрите
специалисти в енергийния бизнес.
• Достъп до най-нови технологии.
• Участие в местни и международни
проекти.
• Възможност за позитивно въздействие
върху бизнеса и обществото.
• EVN Академия за обучение и развитие на
сътрудници.
• Индивидуален подход и възможност за
развитие на личностния и творческия
потенциал.
• Гъвкаво работно време.
EVN България гарантира стабилна и същевременно разнообразна и приятна работна
среда, която насърчава всеки сътрудник да
разгръща своя потенциал с ентусиазъм и
новаторски подход.

Предизвикателство,
което си заслужава да приемеш
За да бъдеш успешен EVN сътрудник, е необходимо да си:
• с добра академична подготовка;
• с техническа, икономическа или юридическа специалност;
• амбициозна, креативна и инициативна
личност;
• отговорен, ангажиран, мотивиран;
• с умения за работа в екип;
• с отличен български, английски или
немски език;
• със завиден ентусиазъм.

Ако искаш да работиш с нас, възползвай се от възможността да се присъединиш,
като ни изпратиш своята кандидатура на имейл: jobs@evn.bg.
Открий повече информация за кариерните възможности в EVN на www.evn.bg.

Винаги тук, винаги с вас.
EVN България
ул. „Хр. Г. Данов” № 37
4000 Пловдив
0700 1 7777
www.evn.bg
ноември 2017 г.

