
 

 

 
 

 

 

 

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД обявява за град София свободна позиция: 

  

РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП 
Дирекция Продажби София 

 
 

 

 Основни задължения и отговорности: Вие сте:  
  Управлява екип от търговци в ритейл сегмент за 

продажби на електроенергия и енергоспестяващи 
продукти 

 Планира и осъществява активни директни продажби 

 Проучва и анализира клиентската потребност 

 Изготвя стратегия за развитието на повереното 
клиентско портфолио 

 Участва в планирането и следи изпълнението на 
заложените търговски цели 

 Участва в търговски кампании и други инициативи на 

компанията 
 

 С ръководни умения 

 С опит в активните директни продажби 

 С възможност за командировки в обслужвания район 

 Амбициозен, комуникативен и с подход при работата с 
хора 
 

Ние предлагаме: 
 Дългосрочна и перспективна професионална кариера 

 Мотивиращо възнаграждение обвързано с 
постигнатите резултати 

 Социален пакет 

 Професионално обучение 

 

  
Кандидатстване: 

 

 Моля, кандидатствайте с автобиография и референтен код TM_SF_220121 не по-късно от 07.02.2021 г. чрез бутон 
„Кандидатствай за тази позиция“. 

 
 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 
 

 

 

 

 

За повече информация относно защитата на личните Ви данни и правата Ви, можете да се запознаете с Политиката за 

поверителност и защита на личните данни на дружествата от Групата ЕНЕРГО-ПРО Варна при подбор на персонал на 

www.energo-pro.bg  

 

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД е водещ доставчик на електрическа енергия и решения в областта на енергийната ефективност, 
с 12 годишен опит и над 25,000 клиента на енергийния пазар в България. Дружеството непрекъснато допълва и оптимизира своето 
портфолио от продукти у услуги. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е част от чешката ENERGO-PRO Group, която притежава и управлява 
активи за генерация и доставка на електроенергия и производство на енергийно оборудване в Чехия, България, Грузия, Турция и 
Словения. ENERGO-PRO е работодател на над 8000 служители в региона на Централна и Източна Европа. Kлючовите ценности на 
компаниите от групата ENERGO-PRO са ефективност, експертност, отговорност, безопасност и толерантност.  Предоставяме Ви 
възможност да откриете своето място в нашия екип. 

http://www.energo-pro.bg/

