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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 „Техник електрически системи“. Успешният кандидат ще участва в дейностите по 
сервизното обслужване на елементите на изградените централи и дейностите по гаранционната и 
следгаранционната им поддръжка.

РАБОТАТА ВКЛЮЧВА: 
• Планиране на ежеседмичната инспекция на централата/инвертори, инверторни помещения, 

трансформатори и други;
• Участва в дейността по сервизното обслужване на елементите на изградените централи;
• Участва в дейностите по гаранционната и след гаранционна поддръжка;
• Участва в процеса на подмяна и ремонт на компоненти на системата в гаранционен срок от 

производителя при необходимост;
• Присъства на тестове и проверки на средствата за търговско измерване;
• Участва в процеси по пускане в експлоатация на нови централи;
• Участва в други дейности свързани с длъжността.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ: 
• Средно образование, специалност Електротехника или подобна;
• Удостоверение за квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане 

минимум ІІІ-та група;
• Добра компютърна грамотност и умения за работа с Word, Excel, Internet;
• Добри комуникативни умения, внимание към детайлите, професионална етика и отговорност.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
• Работа в международна компания и среда с иновативен подход и достъп до нови технологии;
• Възможност за развитие на вашите професионални умения;
• Възможност за придобиване на знания в бързо развиващ се сектор в областта на зелената енергия 

и решения;
• Осигурени работно облекло, оборудване и служебен автомобил;
• - Социален пакет за служители.

Техник електрически системи PV

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

mailto:office%40solarpro.bg?subject=
http://www.solarpro.bg
https://solarpro.bg/
mailto:hr%40solarpro.bg%20?subject=
mailto:hr%40solarpro.bg%20?subject=
mailto:office%40solarpro.bg?subject=
www.solarpro.bg

