„Българска Независима Енергийна Борса“ (БНЕБ) ЕАД е дружество, основано през януари 2014
г., което притежава лицензия от Комисията за Енергийно и Водно Регулиране за дейността
„Организиране на борсов пазар на електрическа енергия“ в България. Дружеството е оператор на
българския борсов пазар на електрическа енергия, което го превръща в основен фактор при
продължаващата либерализация на електроенергийния пазар. БНЕБ ЕАД работи активно за
създаването и развитието на ликвидни пазарни сегменти, част от организирания пазар на
електрическа енергия в България, като дейността на дружеството се основава на честни, прозрачни,
обективни и недискриминационни принципи.
Във връзка с разширяване на дейността, дружеството търси за офиса си в град София
Експерт, администриране на системи, Референтен № OP_06/21
Необходима професионална квалификация за заемане на длъжността:
• Висше икономическо и/или техническо образование, образователно-квалификационна степен
степен - Бакалавър
• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо
• Отлични познания и ползване на Excel и работа с останалите Microsoft Office приложения
• Работата с ERP системи и софтуерни приложения ще се счита за предимство
• Много добри аналитични и комуникационни умения
• Висока степен на отговорност и организираност
• Инициативност и креативност
• Възможност за работа през почивни и празнични дни
• Умения за работа в екип
Основни функции и задължения на длъжността:
• Администриране на електронни системи за търговия
• Администриране на допълнителни приложения, които спомагат за функционирането на
организиран борсов пазар
• Изготвяне и подаване на графици за обмен на електрическа енергия при извънредни ситуации
• Извършване на ежедневни дейности, свързани с пазарните обединения
• Организация и провеждане на търгове за покупко-продажба на електрическа енергия
• Участие
в
разработката
за
технически
задания
с
цел
автоматизация
на
вътрешноорганизационни процеси и процеси, подобряващи функционирането на
електронните системи за търговия
• Изготвя инструкции и насоки за ползване на електронните системи и софтуерни приложения
• Организира и провежда обучения за работа с електронните системи за търговия
• Извършва дейности по администриране на електронните системи за търговия през празнични
и почивни дни
Ние Ви предлагаме:
• Възможност за работа в просперираща компания
• Възможност за кариерно развитие в електроенергийния сектор
• Конкурентно заплащане
• Възможност за работа от дома
• Работа в приятна и позитивна атмосфера
• Допълнителни придобивки като допълнително здравно осигуряване и карти за спорт
Подборът на кандидати ще бъде проведен на няколко етапа в следната последователност:
предварителен подбор по документи; събеседване; анализ на професионалните и личностни
качества. При проявен интерес, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на
careers@ibex.bg с посочване на референтен номер на обявата, не по-късно от 06.08.2021 г.
Ще се отнесем с уважение и конфиденциалност към всяка кандидатура, като на събеседване ще бъдат
поканени само одобрените кандидати след предварителен подбор по документи.
БНЕБ ЕАД е дружество, регистрирано като администратор на лични данни в регистъра на администраторите на
лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни под идентификационен номер 1430221.
Предоставянето на Вашите данни е доброволно и те ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор.
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