“ А Е Ц К О ЗЛ О Д У Й ” ЕА Д , г р . К о з л о д у й
Рег. № АиК- 1271 / 30.08.2019 г.
АЕЦ “Козлодуй” ЕАД организира подбор за длъжност

Главен инспектор “Пожарна безопасност”
дирекция "Безопасност и качество", управление "Безопасност",
сектор "Пожарна безопасност"
Вашите задължения:

Основни изисквания:

Дава
експертни
заключения
за
съответствие с нормативните документи по
пожарна безопасност.
Участва
в
извършването
на
пожаротехнически обследвания и проверки/
инспекции на сградите и съоръженията за
установяване и отстраняване на причините и
условията за възникване на пожари и
създаване
на
условия
за
успешно
пожарогасене.

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. Специалност – “Пожарна и аварийна
безопасност”
3. Професионален опит - за заемане на
длъжността се изискват не по-малко от пет
години професионален опит
Други изисквания:
1. Допълнителна специализация по “Пожарна
безопасност и защита на населението”
2. Компютърна грамотност
3. Ползване на руски и английски език

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас,
моля подайте Вашите документи до 16.09.2019 г. (включително) на:
е-mail: aec_podbor@npp.bg; адрес: 3321 гр. Козлодуй,
Дом на енергетика или в стая 112 на Учебно-тренировъчен център,
телефон за контакти и справки: 0973/7-20-31(след 14:00 часа)
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.

