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Експерт Бизнес Развитие, обява Референтен № PM_02/19 
 
Във връзка с разширяване на дейността си, Българска Независима Енергийна Борса ЕАД (БНЕБ), 

търси за офиса си в град София кандидат за заемане на длъжността „Експерт Бизнес Развитие“ с 
Референтен № 24216002. 

 
 Необходима професионална квалификация за заемане на длъжността: 

  

• Висше образование - квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в областта на 
енергетиката, информатиката, икономиката или правото; 

• Писмено и говоримо ползване на английски език със степен на владеене минимум В2/C1;  
• Добро познаване на нормативната уредба в областта на енергетиката, както на локално, така 

и на равнище Европейски съюз; 
• Добро познаване на правилата за работа на пазарните сегменти администрирани от БНЕБ ЕАД; 
• Отлична езикова култура с добри умения за вербална и писмена комуникация. 
• Много добри умения за работа с програмите в пакета MS Office; 
• Професионален опит в областта на енергетиката и/или управлението на проекти ще се счита 

за предимство; 
 

Лични качества и характеристики за заемане на длъжността: 

 

• Висока мотивация, инициативност и лоялност; 
• Умения за работа в екип; 
• Способност за взимане на решения в стресови ситуации и носене на отговорност; 
• Добри аналитични способности. 
• Възможност за чести пътувания в чужбина; 

 
Основни функции и задължения на длъжността: 

 

• Подпомага ежедневната оперативна дейност на отдел „Проекти“ при БНЕБ ЕАД; 
• Активно участва в планирането и реализирането на проектите, насочени към интегриране на 

електроенергийния пазар; 
• Подготвя материали за публикуване на интернет страницата на БНЕБ ЕАД; 
• Следи за промени в законодателството на ЕС в областта на електроенергетиката; 
• Проучва нормативната уредба и изискванията за хармонизиране на пазарите в Европа; 

  
Подборът на кандидати ще бъде проведен на няколко етапа в следната последователност:  

• Предварителен подбор по документи;  
• Събеседване и 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 30.07.2019. 
На събеседване ще бъдат поканени само одобрените кандидати след предварителен подбор по 
документи.  
 
„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, 
като дейността му е насочена към развитието и интегрирането на организирания пазар на електрическа енергия. 
 
БНЕБ ЕАД е 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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