“ А Е Ц К О ЗЛ О Д У Й ” ЕА Д , г р . К о з л о д у й
Рег. № АиК- 14 / 07.01.2019 г.
Управление “Администрация и контрол” организира подбор за длъжността

Главен експерт “Информационни системи”
дирекция “Безопасност и качество”, управление “Качество”, отдел “Контрол и оценка на
системата за управление”сектор “Процеси на системата за управление”
Вашите задължения:

Основни изисквания:

Осъществява дейности по разработване,
внедряване, моделиране и поддържане на
процесите на система за управление на “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД
с помощта на ARIS
методологията. Поддържа БД “Процеси на
СУ” (ARIS) и осигурява правилната й
експлоатация и развитие.

1. Образователно-квалификационна степен
- магистър

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо.

(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
задължително да го съгласуват с ръководителя
на структурното звено, в което работят Ръководител управление / Главен инженер)

2. Автобиография по образец.
3. Копия на документи за завършено
образование
и
допълнителни
квалификации.

2. Професионално
направление
“Комуникационна и компютърна техника”,
“Информатика и компютърни науки”.
3. Професионален опит - за заемане на
длъжността се изисква:
- 3 години опит при разработване,
внедряване и използване на информационни
системи;
- Познания и опит в поддържане на
интегрирани системи за управление с
помощта на софтуер за описание на бизнес
процеси ARIS;
- Познания и опит по съвременен език за
обектно-ориентирано
програмиране
–
JavaScript.
- Познания и опит по проектиране и
управление на софтуерни проекти.
Други изисквания - Опит в разработката на
софтуерни приложения. Работа с офиспакети Access, Word, Excel, Power point.
Владеене на английски език за работа с
техническа литература в съответната
професионална област.

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, моля
подайте Вашите документи до 21.01.2019 г. (включително) на:
е-mail: aec_podbor@npp.bg; адрес: 3321 гр. Козлодуй, Дом на енергетика – “Деловодство”
(от 13:00 до 16:00 ч.), телефон за контакти: 0973/7-57-71
или в стая 112 в Учебно-тренировъчен център, телефон за контакти: 0973/7-20-31
Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на тест за проверка на
знания/умения и/или среща-събеседване и ще бъдат уведомени по телефон
До участие в тест за проверка на знания/умения и среща-събеседване не се допускат
кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените
не удостоверяват изпълнението на посочените в обявата изисквания за заемане на
длъжността.
Резултатите от подбора по документи ще бъдат публикувани в интернет страницата на
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, на адрес www.kznpp.org.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на
Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.

