
                                           
 
 

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково включва в дейността си направления като 
водоснабдяване, канализация, пречистване на отпадни води и инженерингова дейност. 
Дружеството поддържа, експлоатира и стопанисва водоснабдителните и канализационни 
мрежи, системи, съоръжения и пречиствателни станции на територията на Хасковска област. 
Обслужва районите – Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград, Любимец, 
Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Стамболово, Тополовград и прилежащите селски 
райони. 
Ние знаем, че най-ценният актив за компанията са хората и те са ключът към големите 
постижения. В тази връзка и с цел разширяване на екипа, стартираме процедура за подбор на 
кандидати за позициията: 
 

 

 

Енергетик 
 

Роля отговорности на  позицията: 
 
 

- Организация и контрол на дейностите по експлоатация, ремонт и поддръжка на 
водоснабдителната мрежа в района. 
- Осигурява функционирането и техническото състояние на оборудване на помпените 
станции, на електрическите инсталации и вентилационните уредби. 
- Осигурява своевременно и качествено изпълнение на ремонта на енергетичното 
оборудване, на електрическите инсталации и вентилационните уредби.  

- Организира обслужването и техническата експлоатация на помпените агрегати, 
електрическите инсталации и вентилационните уредби в съответствие с правилата, 
нормативите и експлоатационните инструкции. 
- Осигурява пожаробезопасното, електробезопасното, паробезопасното и 
газобезопасното състояние на оборудването и инсталациите. 
- Участва при внедряването на по-съвършени методи за експлоатация на оборудването 
с цел икономия на електроенергия. 
- Следи за правилната експлоатация на енергийните мрежи и енергосъоръженията и 
тяхната обезопасеност при работа. 
- Отговаря за изправността и правилното използване на енергийните мрежи и 
енергосъоръженията. 

 

Основни изисквания: 
 

- Висше образование, техническа насоченост; 
- V-та квалификационна група; 

- Организационни умения и умения за работа екипна среда; 

Компанията предлага: 
 

- Възможност за професионална реализация и работа в екип от доказани 
професионалисти; 

- Коректно трудово правоотношение, стриктно спазване на трудовото и осигурително 
законодатество; 

- Допълнителни стимули и социални придобивки, съгласно действащият Колективен 
трудов договор, в т.ч. допълнителен платен годишен отпуск, средства за храна и др.  

- Въвеждащо обучение и възможност за квалификационни обучения. 

Ако проявявате интерес към обявената позиция, изпратете своя автобиография на e-mail: 
HR@vik.haskovo.com или заповядайте на място в отдел „Човешки ресурси”! 
 

За контакт или допълнителна информация: 038 / 50 16 47 
 

Всички предоставени от Вас данни, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани 
единствено за целите на настоящия подбор! 
 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю! 
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