
 
 

„Синергон Енерджи” ЕООД е лицензиран търговец на електрическа енергия на 

свободния пазар и координатор на стандартна балансираща група. Основният предмет 

на дейност е търговия с електрическа енергия, енергиен мениджмънт, оперативно 

планиране, координиране и управление на енергийни системи. 

„Синергон Енерджи” ЕООД е създадена през 2013 г. като за това време успя да се 

превърне в един от лидерите на свободния пазар на електрическа енергия в България. 

От началото на постепенната либерализация на електроенергийния пазар компанията е 

най-бързо развиващата се в страната.  

Във връзка с разширяването на търговския екип откриваме нови работни мяста за 

Търговски представители.  

Основни задължения: 

 Активно привличане на нови клиенти чрез директни продажби и развиване на 

клиентско портфолио; 

 Анализ на профила и нуждите на клиентите и изготвяне на предложение, 

съгласувано с Търговски директор и Управител; 

 Установяване и поддържане на дългосрочни отношения с клиентите; 

 Администриране на информация и документи, свързани с дейности по 

продажбите; 

 Изготвяне на ежеседмични отчети. 

Изисквания: 

 Завършено средно образование, висше - предимство;  

 Умения в областта на активното търсене и привличане на клиенти; 

 Опит в идентифицирането и разработването на успешни канали за продажби; 

 Много добра комуникативност и позитивен подход към хората; 

 Отговорност, постоянство, стремеж към резултати и желание за развитие; 

 Работа с MS Word, MS Excel. 

Предимства: 

 Опит на подобна позиция и сходни задължения; 

 Презентационни умения и опит във воденето на преговори; 



 
 

Ние ви предлагаме:  

 Отлични условия на труд и възможност за професионално развитие; 

 Въвеждащо и последващи професионални обучения; 

 Конкурентно възнаграждение, пряко обвързано с постигнатите резултати; 

 Възможност за работа на трудов или посреднически договор; 

 Социални придобивки според постигнатите резултати. 

За да кандидатствате, изпратете актуална автобиография. Одобрените по документи 

кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Месторабота: Цялата страна 

Заплата: от 500 до 3500 BGN (Бруто) 

При проявен интерес от Ваша страна изпратете CV на имейл: 

pavlin.pavlov@synergon.bg.  
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