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Инженер поддръжка
на фотоволтаични централи
Основанa през 2007 г., Соларпро е компания лидер в сектора на фотоволтаична енергия в Централна и
Източна Европа. С над 1000 служители в 9 страни, ние предлагаме широка гама от интелигентни енергийни
системи и решения. С повече от 5GWp инсталирана мощност и над 100 инсталации в експлоатация, ние
притежаваме богат опит в проектирането, монтажа, експлоатацията и поддръжката на фотоволтаични
системи (автономни, мрежови и хибридни).
Соларпро търси Инженер поддръжка на фотоволтаични централи.

ОТГОВОРНОСТИ:

• Участва в процеса по поддръжка на фотоволтаични централи и работи заедно с главните инженерите
и заинтересовани страни по поддръжката;
• Дава предложения и участва в процеси за оптимизация и подобряване работата на ФЕЦ;
• Анализира информация свързана с представянето на централите и/или настъпили аварии
• Ако е нужно извършва огледи и докладва за необходимостта от планови ремонти и инфраструктурна
поддръжка;
• Съдейства и предоставя техническа експертиза при отстраняване на аварии, планови ремонти и
текуща поддръжка;
• Подпомага дейностите по тестване и въвеждане в експлоатация на новоинсталирани проекти, за
да се гарантира, че фотоволтаичната система е изградена според спецификацията и безопасна за
работа;

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

•
•
•
•

Висше образование специалност „Електротехника“ или сходна;
Компютърна грамотност: MS office Word и Excel;
Опит с фотовлтаични системи ще се счита за предимство;
Добри комуникативни умения, внимание към детайлите, професионална етика, отговорност и
прецизност.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Развитие в международна компания, оперираща в няколко страни в ЕС;
• Възможност за развитие на вашите професионални умения;
• Възможност за придобиване на знания в бързо развиващ се сектор в областта на зелената енергия
и екологосъобразни решения;
• Отлични условия на работа и социален пакет за служители.
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

