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Експерт ЗБУТ 
(Bulgaria) 

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 доставчик на фотоволтаични 
решения в Източна Европа, със значително присъствие на други основни пазари в ЕС, като Холандия, 
Германия, Франция, Португалия и др. Групата има общ инсталиран капацитет от около 3GWp към днешна 
дата и е с над 1000 висококвалифицирани служители. Освен че е главен изпълнител и доставчик на 
строителни услуги, Соларпро има силен капацитет за разработване на проекти и научноизследователска 
и развойна дейност. 
 
Соларпро Холдинг търси „Експерт ЗБУТ“. Успешният кандидат ще бъде отговорен за успешното 
управление на култура и политики по здраве, безопасност и екология за проектите на компанията. 

ОТГОВОРНОСТИ 
• Организира и координира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
и подпомага екипите в извършваните от тях дейности, съблюдавайки спазването на установените 
стандарти ; 
• Осъществява дейности по оценка на риска и отговаря за предприемането на мерки при 
необходимост; 
• Съобщава за инциденти и разследва обстоятелствата, провежда обучения, за да не се повтарят 
подобни ситуации; 
• Разработва и актуализира работни инструкции за всички дейности в дружеството; 
• Извършва периодични проверки на техническите съоръжения и работните места, във връзка със 
спазване на изискванията за безопасност и изготвя протоколи за това; 
• Подпомага ръководството и другите длъжностни лица по прилагане изискванията за осигуряване 
на безопасни условия на труд при осъществяване на трудовата дейност. 

 ВАШИЯТ ПРОФИЛ 
• Висше образование; 
• Минимум 3 години професионален опит на такава позиция в сходна, строителна или 
производствена компания; 
• Познания на нормативните актове в областта на здравословни и безопасни условия на труд; 
• Много добри комуникативни умения със служители от различни екипи и различни нива. 

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

източници 
 
 

 
If you’re interested in joining the Solarpro team, 

please send us a CV and a Cover letter (optional) to 
the following address: hr@solarpro.bg 

 

www.solarpro.bg  
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