ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“
гр. София 1805, с. Яна, местност Садината, е-mail: office@spto.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.10 и чл.11 от Вътрешните правила за управление на човешките
ресурси
ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“
О Б Я В Я В А:

свободна позиция за следната длъжност:

ОПЕРАТОР ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПОДСТАНЦИЯ
Код по НКПД: 3131 3019
1. Описание на длъжността:

Операторът на електрическа подстанция, в съответствие с Наредба № 9 от 2004 г. за
техническата експлоатация на електрически централи и мрежи и действащата
нормативна уредба по безопасността на труда при експлоатация на електрическите
уредби и съоръжения, изпълнява своите задължения, като:
- Осъществява непрекъснато дежурство и извършва оперативните превключвания
в електрическите уредби с високо напрежение и средно напрежение само с
разрешението на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
- Следи за нормалния режим на работа на електрическите машини и съоръжения в
съответствие с експлоатационните инструкции и изискванията на
производителите на оборудването;
- Води оперативна документация съгласно изискванията на чл.121, и по реда на
чл.122, ал.1 от Наредба №РД-16-57 от 28 януари 2008 г. за дейността на
операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи,
както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и
електрическите уредби на потребителите;
- Управлява, наблюдава и осъществява контрол за състоянието на електрическата
подстанция (електроенергийните обекти в ОП „СПТО“);
- Контролира процесите по включване и изключване на оборудване, координиране
на натоварвания е електроразпределителни и електропреносни мрежи;
- Взема оперативни решения по всички технически въпроси, възникнали в процеса
на експлоатация на ел.съоръженията и електроуредбите ВН, СН и НН;
- Извършва разпоредените му оперативни превключвания, прегледи и обходи,
ремонти на кабелни линии СН и НН;
- Участва във всички аварийно - възстановителни мероприятия в ел. уредбите на
предприятието;
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2. Изисквания за квалификация:
- Вид и степен на образованието: средно образование – електроспециалност;
- Професионален опит – минимум 3 години работа на същата или сходна
длъжност;
- Квалификация по техника на безопасност – минимум четвърта
квалификационна група за работа в електрически мрежи с високо напрежение
до и над 1000 V.
3. Основна заплата
Съгласно Вътрешните правила за организация на работната заплата в ОП
„СПТО“.
4. Брой незаети места: 2
5. Документи за кандидатстване:
- Автобиография;
- Документ, удостоверяващ образователна степен (копие);
- Документ удостоверяващ стаж по специалността – копие на трудова книжка /
УП 3 (копие);
6. Място и срок на подаване на документите:
на имейл: hr@spto.bg или на място в административната сграда на ОП „СПТО“
в с. Яна, м. „Садината“, в срок до 16.08.2016 г.
7. Начин на провеждане на процедурата по подбор и избор на кандидатите:
- Проучване и анализ на подадените документи от назначена със заповед на
директора комисия;
- Изготвяне на списъци с допуснатите и недопуснатите кандидати, които се
поставят на общодостъпно място в ОП СПТО и на сайта на предприятието;
- Провеждане на интервю с комисията и класиране от първо до трето място на
успешно издържалите;
- Среща-разговор с Директора.

