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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. Освен че е главен изпълнител и доставчик на строителни услуги, Соларпро има много 
силен капацитет за разработване на проекти и научноизследователска и развойна дейност.

Соларпро Холдинг търси „Експерт устройство на територията и процедури в инвестиционния 
процес“. Успешният кандидат ще бъде отговорен за своевременно изпълнение на необходимите 
процедури по ЗУТ за успешното развитие и реализиране на нови проекти в сектор ВЕИ на 
територията на България.

РАБОТАТА ВКЛЮЧВА:
• Планиране на процедурни стъпки за конкретни проекти и изработване на план-график за 

тяхното изпълнение;
• Подготвяне и входиране на необходимите документи и проекти във връзка с процедурите по 

инвестиционния процес;
• Следене за входираните преписки в съответните институции и осъществяване на нужната 

комуникация за своевременно изпълнение;
• Комплектоване, съхранение и архив на документите в хода процедурите по инвестиционния 

процес;
• Кореспонденция с отговорните институции и одобряващи органи;

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:
• Образование: Направление – архитектура, строителство, геодезия или друго сходно 

направление;
• Отлични познания в областта на ЗУТ и неговите поднормативни и свързани актове;
• 3+ години опит в процедури по ЗУТ и дейности в инвестиционния процес;
• Езикова подготовка: владеене на английски език на работно ниво (B2) се счита за предимство;
• Компютърна грамотност: MS office word и excel – работно ниво;
• Умения: професионална етика, лична ангажираност, отговорност, прецизност и инициативност.

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

Експерт устройство на територията  
и процедури в инвестиционния процес

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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