ОБЩИНА „РОДОПИ” ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ОБЯВА

Община „Родопи” – Пловдив търси да назначи Главен експерт „Електропреносни
мрежи и съоръжения”
в Отдел „Транспортна инфраструктура и ЕПМС”
1.
-

Изисквания за заемане на длъжността:
степен на образование- магистър
професионална област – „Електросистеми и инсталации”
професионален опит – минимум 2 години

2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Съгласува инвестиционни проекти, внесени в общината за одобряване и
удостоверява тяхната окомплектованост и съответствие с другите части на проекта.
Изготвя изходни данни за проучване и проектиране и съгласува планови задания
за проекти, търгове и конкурси по част „ЕЛ“.
Участва в комисии, свързани с определянето на източници, трасета и
консуматори.
Съдейства и участва в разработване на перспективни програми за проектиране и
строителство на екологични проекти, свързани с изискванията на нормативните
документи, относно подобряване енеркоемкост, енергийна ефективност и нови
енергийни източници.
Участва в приемателни комисии, свързани с въвеждане на общински и частни
електрообекти в експлоатация.
Осигурява контрол по експлоатационната дейност и състояние на инженерните
мрежи по част „ЕЛ“ и „Съобщения“, кабелни и интернет оператори, на територията на
общината.
Води отчет за разхода на еленергия на всички кметства и разхода за улично
осветление.
Организира, ръководи и контролира работата и поддръжката на подвижната
работна площадка и осигурява нормалната работа по уличното осветление в селата, на
територията на общината.
3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-компетентност и познания в областта на административните процедури
съгласно ЗУТ;
-работа с офис продуктите на Microsoft и CAD продукти.
4. Подборът ще се проведе по документи и интервю.
5. Размер на заплатата, определена за длъжността – от 610 лв. до 1400 лв.
/Основния размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от
професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, формиращи
възнаграждението./
6. Кандидатите да представят до 23.10.2020 г. в деловодството на Община
„Родопи” – Пловдив, ул.Софр.Врачански, 1 А следните документи:
Писмено заявление за участие в подбор, към което се прилагат:
- автобиография;
- копие от диплом за завършено образование;
- документ, удостоверяващ трудов стаж;
Съобщенията във връзка с подбора ще се обявяват на електронната страница на
общината.

