
Обява за длъжност    „  Техник, механик – електроник  “  ,   в дирекция  

„Техническа експлоатация, стопанисване и поддръжка“, териториално

поделение гр.   Пловдив   на Държавно предприятие „Управление и  

стопанисване на язовири”

За Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”:

Държавно  предприятие  “Управление  и  стопанисване  на  язовири”  е  създадено  с

изменения в Закона за водите, обнародвани в ДВ, бр. 55 от 2018г. Основен предмет

на дейност на предприятието е комплексно управление на язовири – публична и

частна държавна собственост. 

Изисквания към кандидатите  за длъжност  „Техник, механик – електроник“

на  Държавно  предприятие  „Управление  и  стопанисване  на  язовири”

(ДПУСЯ):

Кандидатът задължително трябва да притежава:

- Завършено техническо образование; 

- Опит с поддръжка на машини;

- Добра техническа грамотност; 

- Комуникативност и умение за работа в екип;

Основни отговорности за длъжността:

- Организира и участва в дейностите по поддържането на язовирните стени и

съоръженията към тях.

- Осигурява безаварийна надеждна работа на механооборудването.

- Осъществява  контрол  за  правилната  експлоатация  на  оборудването,

своевременно извършване на превантивна дейност за недопускане на аварии.

- Контролира изразходваните средства, отпуснати за ремонт, върху получените

и изразходвани за ремонт материали, части, детайли, инструменти и др.

- Организира  междуремонтното  обслужване  на  оборудването  и  ремонта  на

оборудването в гаранционен срок.

- Анализира авариите и предлага начини за ликвидирането им.

- Отговаря  за  безопасността  на  труда  и  противопожарната  безопасност  на

механооборудването.



Какво  предлага  Държавно  предприятие  „Управление  и  стопанисване  на

язовири”:

- Трудов договор;

- Конкурентно заплащане.

- Възможност за провеждане на обучения за повишаване на квалификацията;

- 5-дневна работна седмица при 8-часов работен ден;

- Широка гама от професионални предизвикателства.

Място на работа:

Териториално поделение на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на

язовири” в гр. Пловдив.

Кандидатите  за  длъжността  да  изпращат  подробна  автобиография  (CV) на

email:office@dpusia.bg

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при спазване на Общия регламент за защита

на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) - GDPR, Закона за защита на личните

данни и приложимите нормативни разпоредби. 


