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Соларпро Холдинг е водещ доставчик на различни решения за производство, системна 
интеграция и съхранение на слънчева енергия. Компанията е най-големият EPC и O&M играч във 
фотоволтаичната индустрия в Източна Европа, със значително присъствие на други основни пазари 
в ЕС, като Холандия, Германия, Франция, Португалия и др. Групата стартира своя фотоволтаичен 
бизнес през 2009 г. с общ инсталиран капацитет от около 3GWp към днешна дата и с над 700 
висококвалифицирани служители.

Соларпро Холдинг е сервизен партньор на инвертори Sungrow за региона на Централна и Източна 
Европа. В момента търсим електроинженер, който се интересува от кариера във възобновяеми 
източници. Позицията е Сервизен инженер. Успешният кандидат ще извърши диагностика и 
ремонт/подмяна на инвертори Sungrow - за индустриални клиенти и фотоволтаични централи от 
голям мащаб.

РАБОТАТА ВКЛЮЧВА:
• Държи връзка с диспечерския екип на Solarpro при запитвания от клиенти на Sungrow;
• Пътува до обекти за изпълнение на всички аспекти на монтажа, ремонта, поддръжката и 

модификациите на инсталирани инвертори Sungrow и друго оборудване;
• Извършва проучвания и подаване на доклади/нитификацииза необходимостта от планов 

ремонт на инвертори;
• Извършва електрически и механични инспекции, тестване, ремонт и отстраняване на 

неизправности, в съответствие със спецификациите на инверторите;
• Директно участва в действия при аварии, планиран ремонт и текуща поддръжка;
• Предоставя навременни доклади за преглед от експлоатацията на инверторите;
• Реагирайте на спешни повиквания;
• Лице за контакт за услугата по поддръжка на инверторите Sungrow;

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:
• 2+ години опит в инсталирането, ремонта и поддръжката на инвертори;
• Бакалавърска степен по елентроенергетика или електроника;
• Добри комуникативни умения;
• Умение за решаване на проблеми;
• Постоянно внимание към детайлите и точност;
• Самодисциплиниран и ориентиран към резултатите;
• Английски, писмен и говорим - работно ниво;
• Познаване на MS Office;
• Гъвкавост за пътуване до обекти в България и Румъния и други страни от ЕС за няколко дни за 

сервизиране на инветори.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
• Трудов договор на пълен работен ден;
• Отлични условия на труд в екип от професионалисти;
• Възможност за надграждане на знанията и уменията.

Сервизен инженер

Ако се интересувате от присъединяване към екипа на Solarpro, моля, изпратете ни 
автобиография и мотивационно писмо (по избор) на следния адрес: hr@solarpro.bg

www.solarpro.bg
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