ОБЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ
Мениджър Светлинно Проектиране
към Дирекция Бизнес Развитие ЛЕД Технологии и Нови Продукти

Електростарт АД е български производител на компоненти за осветление, включително
електромагнитни и електронни дросели, трансформатори, запални устройства, други компоненти
за луминесцентни, метал-халогенни, натриеви, живачни и газоразрядни осветителни тела.
Компанията е в процес на трансформация, съобразно промените и иновациите в бизнеса с
осветление, разработва и внедрява готови ЛЕД осветителни тела и компоненти свързани с ЛЕД
технологията.
Електростарт е регистрирана търговска марка в Европейския съюз и редица държави от Близкия
Изток, Северна Африка и Южна Америка. Фирмата трайно присъства на пазарите на близо 40
държави по света, разположени на 4 географски континента. По обем на произведената
продукция компанията се нарежда сред петте водещи европейски производителя.
За нуждите на своя екип компанията търси да назначи:

Мениджър Светлинно Проектиране в Дирекция Бизнес Развитие, ЛЕД Технологии и Нови
Продукти
Дирекцията е свързана с развитието на Електростарт и внедряването на нови продукти в
компанията, с цел нейното развитие.
ВАШАТА РОЛЯ:











Търсене на клиенти и предлагане на услугата Светлинен Енергиен Одит и Светлинно
Проектиране в България и Региона.
Изготвяне на детайлни проекти към клиенти, които проявяват интерес към услугата –
Доклад, Калкулация, Визуализация.
Срещи с клиенти на терен и детайлно обследване на сгради и инсталации.
Следене на сайтове за обществени поръчки - намиране на фирми изпълнители и фирми
спечелили финансиране за подмяна на осветление.
Поддържане на база данни от клиенти и статус комуникация свързани с проектна дейност.
Проследяване на поети ангажименти към клиенти свързани с проектна дейност.
Осъществяване на анализи, подготвяне на информация за проекти свързани с Енергиен
одит и офериране за подмяна на осветление.
Работа със системи за светлинни анализ – AutoCAD, Dialux - Цялостно проектиране.
Поддържане на файл с отчетност на направени продажби по нови продукти спрямо
бюджет и предстоящи продажби по представени оферти.
Посещение на семинари и събиране на информация свързана с финансиране на проекти
за енергийна ефективност, както и тенденции в проектното изграждане (Умни
технологии).

ИЗИСКВАНИЯ:













Висше техническо образование или Висше икономическо образование. Възможно е
последна година във Висше учебно заведение. Предимство е образование свързано с
проектантска дейност.
Предишен опит при работа с CAD софтуер за чертане на базови помещения и познания на
функционалностите на софтуера е предимство;
Предишен опит при работа с работа с DiaLux е предимство.
Професионален опит на подобна позиция е препоръчителен.
Отлично владеене на английски език.
Много добри комуникативни умения.
Много добри компютърни умения: MS Office.
Отлични организационни качества и умения.
Логическо мислене, комбинативност и способност за вземане на бързи и адекватни
решения.
Прецизност и внимание към детайли.
Шофьорска книжка Категория В

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
 Работа в екип с доказани специалисти и професионалисти;
 Интересна работа в стабилна и развиваща се компания;
 Ежедневна комуникация с партньори в България и Балкански п-в
 Възможност за обучение, личностно развитие и растеж в компанията;
 Добра офис локация
 Много добро възнаграждение, мотивираща бонус система и отлични условия на труд;

Документите на всички кандидати ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, а
одобрените ще бъдат поканени на индивидуално интервю.

Вашите кандидатури може да изпращате на svelichkova@electrostart.com до 30.09.2022 г.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

