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Ние от EVN България

В EVN ще отговорим на ентусиазма ти с:

сме част от семейството на EVN AG –
австрийска компания с дългогодишен
опит на европейските енергийни
пазари. В България развиваме дейност в
областите разпределение и продажба на
електрическа енергия, топлоснабдяване
за град Пловдив, търговия с енергия
и въглеродни емисии в страната и
Югоизточна Европа, както и развитие на
проекти в сферата на възобновяемите
източници.

Пловдив

кариера
Летящ старт за твоята
Вярваме, че вдъхновението за успех идва
с работата, затова създадохме лятната
стажантска програма „Младежи с бъдеще“
за всеки, който е нетърпелив да започне
кариерата си още от университета.
Стажът в EVN ще бъде полезен опит за
теб, ако:

Индивидуална
програма и
специално обучен
личен ментор.

Развитие на уменията
ти чрез реални
задачи и проекти.

Дух на сътрудничество и подкрепа в
екипи от изградени
професионалисти.

Кандидатствай за летен стаж в EVN, като ни изпратиш
автобиография и мотивационно писмо на internship@evn.bg
до края на месец април. Стажът се провежда през месеците юли,
август и септември във всички дружества на ЕVN България.
Виж повече на www.evn.bg, меню Кариери.
Намери ни и в социалните мрежи:

А когато лятото свърши...
След края на стажа може да получиш

При нас се реализират успешно специалисти

предложение за дългосрочен ангажимент

от различни области като електро- и

в EVN, за да продължиш своето развитие.

топлоинженери, юристи, ИТ специалисти,
финансисти, икономисти.

искаш да ти се случи нещо ново и
интересно,

Довери ни се, ти можеш да бъдеш част от

вълнува те динамиката на енергийния

компания с мисия за по-добро бъдеще,

бранш,

по-чиста природа и по-качествен живот.

любопитно ти е как се случва бизнесът
на практика,
важно е за теб да получиш знания и
съвети от най-добрите специалисти.

