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„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 
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 Необходима професионална квалификация за заемане на длъжността:  

• OOP, PHP, HTML5/CSS3, JavaScript; 

• Добри познания по SQL и релационни бази данни; 

• Опит с .NET framework ще се счита за предимство;  

• Участие във внедряване на Talend ETL процеси ще се счита за предимство;  

• Добро ниво на владеене на английски език; 

• Да работи бързо и адекватно; 

• Да умее да поема отговорност; 

• Да усвоява лесно нови умения и знания;  

• Да бъде ориентиран към екипна работа; 

• Подходящо образование, в областта на компютърните науки, телекомуникациите или 
математиката или друга квалификация в IT областта; 

• Професионална практика в изпълнение на подобни дейности в сферата на 
електроенергетиката ще се счита за предимство; 

Лични качества и характеристики за заемане на длъжността: 
• Висока мотивация и инициативност; 
• Умения за работа в екип и в бързо променяща се среда; 
• Способност за взимане на решения в стресови ситуации; 
• Добри аналитични способности.  

Основни функции и задължения на длъжността: 
• Изпълнява всички дейности, свързани с поддръжката на сайта на БНЕБ ЕАД;  
• Въвежда необходимата информация в CMS на сайта на БНЕБ ЕАД; 
• Участва активно в изготвянето на нови функционалности в Търговските платформи и Web 

приложенията собственост на БНЕБ ЕАД; 
• Публикуване на съобщения на интернет страницата на БНЕБ ЕАД; 

  
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 10.03.2019. 
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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