Повече за Концерна EVN
EVN е водеща международна компания за енергийни услуги
и услуги, свързани с околната среда, с централа в провинция
Долна Австрия.
Чрез модерна инфраструктура EVN осигурява на своите
клиенти електроенергия, газ, топлинна енергия, вода,
изгаряне на отпадъци и свързаните с тях услуги.
С богатото си портфолио EVN гарантира и подобрява
качеството на живот на над 14 милиона клиенти в 21 страни.
Зад тези постижения стоят усилията на над 6800 сътрудници –
инженери, икономисти, юристи.

Младежи с бъдеще
програма за летен стаж

През 2005 г. EVN AG успешно установи позициите си в
енергийния отрасъл на България. EVN България доставя
електроенергия на 1,5 млн. клиенти в Югоизточна България и
топлинна енергия над 30 000 клиенти в град Пловдив.
Компанията инвестира над 1 млрд. лева в енергийната
инфраструктура на България. Освен в основните си сфери на
дейност EVN България работи и в областта на търговията с
електроенергия и СО2 емисии и производството на енергия
от възобновяеми енергийни източници.
Заедно с това EVN България се придържа към принципите на
корпоративната социална отговорност и към балансирана
политика за опазване на околната среда.

Винаги тук, винаги с вас.
EVN България
отдел Човешки ресурси
ул. „Христо Г. Данов“ 37
4000 Пловдив
info@evn.bg
www.evn.bg
март 2017 г.

Станате част от EVN
Ориентирани към бъдещето, ние се стремим да бъдем
атрактивен и интересен работодател. Ето защо залагаме както
на квалифицирани и високо мотивирани сътрудници, така
и на съвременни и новаторски методи на работа.

Как да кандидатствате?

Лятната стажантска програма Младежи с бъдеще е част от
философията на нашата компания за професионално развитие
на бъдещи специалисти. Чрез нея те имат възможност да придобият професионални умения, да се запознаят с фирмената
дейност и организационната култура на един международен
концерн и да натрупат полезен опит за бъдещата си кариера.

Очакваме вашите документи за кандидатстване
на английски / немски и български език на следния
имейл адрес: internship@evn.bg.

Изпратете ни автобиография и мотивационно писмо, в което
описвате вашите интереси, постижения и планове за развитие.

Най-талантливите
•• могат да получат предложение за по-дългосрочен
ангажимент в дружеството.
•• имат възможност за стаж в централата на EVN в Австрия.

Вие имате възможност

Срокът за прием на документи е краят на месец април.
Повече информация може да откриете на www.evn.bg.

Какво казват стажантите за нас?
За да участвате, е необходимо

•• да придобиете практически умения в реална бизнес среда.
•• да усвоите ценни знания в областта на енергетиката
и икономиката.
•• да се учите от най-добрите професионалисти в
енергийния бранш.
•• да се докоснете до съвременни технологии и иновативни
методи на работа.

Ние ви предлагаме
•• индивидуална програма
•• личен ментор
•• постоянна обратна връзка
•• атрактивно възнаграждение

EVN България е част от енергийния концерн EVN и обхваща
бизнес дейности в областта на разпределението и продажбата
на електрическа енергия в Югоизточна България и топлоснабдяването в Пловдив.

•• да сте студент след трети курс от техническа или
икономическа специалност.
•• да притежавате много добра компютърна грамотност.
•• да сте мотивирани да учите и да развивате своите умения.
За някои позиции е необходимо да владеете английски език.
Конкретните изисквания за всяка стажантска позиция
можете да откриете на нашия уебсайт на адрес:
www.evn.bg, в меню Кариери.

Продължителност на стажа
Три месеца – юли, август и септември

Място на провеждане
•• в дружествата от групата EVN България
•• в регионалните представителства на EVN
в Югоизточна България

Конкретната полза от стажа е това, че
научих много нови специфични неща, неподозирани за мен. Осъзнах колко е голяма
разликата между това, което се преподава
и реалната работна среда. Изградих си
работни навици и самодисциплина. Вече
имам по-ясна преценка за мен самата, какви са способностите ми и на какво да наблегна, за да се развивам успешно
и занапред.
Полина Дунева, стажант в отдел Финансови въпроси

Натрупах нови знания и опит в сферата,
в която искам да се развивам. Имах за
колеги много интересни и стимулиращи
развитието ми личности. Посетих обекти,
които не всеки може да види. Имах възможност да поема отговорност за проектирането на обекти.
Кристиан Иванов, стажант в отдел Централни операции

