СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО
ТРУДА" - СМОЛЯН
бул. "България" 83 (до автогара Смолян) към 01.02.2017 г.
Длъжност: ТЕХНОЛОГ ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ
Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Длъжност: ПЕЧАТАР
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Длъжност: НАСТРОЙЧИК ШПРИЦ МАШИНА
Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Длъжност: МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ
Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Длъжност: МОНТАЖНИК ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛ
Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Длъжност: РАБОТНИК СГЛОБЯВЯНЕ НА ДЕТАЙЛИ
Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Длъжност: ЕНЕРГЕТИК
Степен на образование: СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Електротехника

Костал България ЕООД
Началник цех
Дата: 12.01.2017

Описание и "Костал България" EООД е част от международната компания "Костал
Изисквания: Груп", която разработва и произвежда високотехнологични електронни,

електромеханични и механични продукти за автомобилната индустрия.
"Костал Груп" установи своя нов завод в град Смолян.
Във връзка с разширяване дейността на фирмата, търсим да назначим:
Началник, цех
Описание на длъжността:
- Ръководи организацията на труда и производството в цеха;
- Контролира техническата и оперативна подготовка на работата в цеха и
осигуряването на техническа и технологична документация, инструменти,
приспособления, материални и енергийни ресурси;
- Контролира обработването на данни в системата за управление на
производството в цеха;
- Контролира и анализира оперативните производствени и икономически
резултати от работата в цеха;
- Организира и участва при внедряването на проекти за повишаване на
техническото и технологично равнище на производството и на качеството
на продукцията в цеха.
Изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование /техническо ще се счита за предимство/;
- Ръководни и организаторски умения;
- Владеене на Английски език на работно ниво;
- Много добра компютърна грамотност;
- Умения за работа в екип, комуникативност.
Фирмата предлага:
- Постоянна работа в международна компания;
- Отлично познаване и работа с най-добрите международни практики в
областта на автомобилната индустрия;
- Отлично възнаграждение;
- Приятна и модерна професионална среда;
- Кариерно и професионално развитие.
Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете своя
автобиография.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност.
Месторабота: Смолян

ТЕХНИК МЕХАНИК
Дата: 12.01.2017

Описание и "Костал България" е част от международната компания "Костал Груп",
Изисквания: която разработва и произвежда високотехнологични електронни,

електромеханични и механични продукти за автомобилната индустрия.
"Костал Груп" установи своя нов завод в град Смолян.
Във връзка с разширяването дейността на фирмата, търсим да назначим:
Техник механик
Задължения:
- осигурява безаварийна и надеждна работа на машините.
- осъществява контрол за правилната експлоатация на оборудването,
своевременно смазване и извършване на превантивна дейност, за
недопускане на аварии.
- участва в приемането и монтирането на нови производствени мощности.
- анализира авариите и причините за престой и предлага мерки за
ликвидирането им.
- сътрудничи с отдела по качество при идентифициране на причините на
лошо качество и определяне на средства за защита.
- организира изпълнението на поръчки от производствения план.
Изисквания:
- средно образование;
- Опит на подобна длъжност ще се счита за предимство;
- Логическо мислене

Фирмата предлага:
- Постоянна работа в международна компания;
- Модерна и професионална работна атмосфера;
- Привлекателно възнаграждениe;

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете своя
автобиография.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност.
Месторабота: Смолян

ТЕХНИК НА SMT ЛИНИЯ
Дата: 17.01.2017
Описание и "Костал България" е част от международната компания "Костал Груп",
Изисквания: която разработва и произвежда високотехнологични електронни,

електромеханични и механични продукти за автомобилната индустрия.
"Костал Груп" установи своя нов завод в град Смолян.
Във връзка с разширяването дейността на фирмата, търсим да назначим:
Техник на SMT линия
Задължения:
- осигурява безаварийна и надеждна работа на SMT линията;
- осъществява контрол за правилната експлоатация на оборудването,
своевременна поддръжка и извършване на превантивна дейност, за
недопускане на аварии;
- участва в приемането и монтирането на нови производствени мощности;
- анализира авариите и причините за престой и предлага мерки за
ликвидирането им;
- сътрудничи с отдела по качество при идентифициране на причините за
лошо качество и определяне на средства за защита;
- организира изпълнението на поръчки от производствения план за SMT
линия.
Изисквания:
- средно или висше техническо образование;
- много добра компютърна грамотност;
- владеене на английски език ще се счита за предимство;
- опит на подобна длъжност ще е голямо предимство.
Фирмата предлага:
- Постоянна работа в международна компания;
- Отлично познаване и работа с най-добрите международни практики в
областта на автомобилната индустрия;
- Модерна и професионална работна атмосфера;
- Привлекателно възнаграждение;
- Кариерно и професионално развитие.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете своя
автобиография.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност.
Месторабота: Смолян

Монтажник, електронни елементи
Дата:17.01.2017

Описание и Костал България" е част от международната компания "Костал Груп", която
Изисквания: разработва и произвежда високотехнологични електронни,

електромеханични и механични продукти за автомобилната индустрия.
"Костал Груп" установи своя завод в град Смолян.
Във връзка с разширяване дейността на фирмата, търсим да наемем:
Монтажник, електронни елементи
Задължения:
- Подготовка и монтаж на електронни и електромеханични елементи;
- Контрол на качеството на произвежданите електронни и
електромеханични елементи;
- Други конкретно възложени задължения от Началника на
производствения обект.
Изисквания:
- Основно или средно образование;
- Сръчност, прецизност и лоялност.
Фирмата предлага:
- Постоянна работа в международна компания;
- Модерна и професионална работна атмосфера;
- Привлекателно възнаграждениe;
- Социални придобивки.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете своя
автобиография.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност.
Месторабота: Смолян

Designer of mechanical and mechatronics
parts
Ref.No: AE
Описание и Kostal Bulgaria is a part of the international company Kostal Group, which
Изисквания: develops and manufactures technologically advanced electronic,

electromechanical and mechatronic products for the automotive industry.
For our rapidly growing production plant in Bulgarian city Smolyan, we are
looking to hire:

Designer of mechanical and mechatronics parts

Job description:
-

Design of mechanical and mechatronics parts
Development of parts for automotive industry
Specification / selection of appropriate materials
Technical calculations
Design support for the serial production
Cooperation with other departments of the company
Participate in the development and implementation of new projects

Requirements:
-

Technical education
English or German at communicative level
Good technical and analytical thinking
PC literacy
Knowledge of CAD
Readiness to move to Smolyan

We offer:
Challenging work environment in an international team of professionals;
Excellent acquaintance with international best practices in the automotive
industry
Enjoyable and respectful work environment
Career growth and professional opportunities

If you are interested in this position send your detailed CV in English (or
German)
Only short-listed applicants will be contacted for an interview. All applications
will be treated in strict confidentiality.
Месторабота: Смолян

Designer of production jigs and equipment
Дата: 17.01.2017
Описание и Kostal Bulgaria is a part of the international company Kostal Group, which
Изисквания: develops and manufactures technologically advanced electronic,

electromechanical and mechatronic products for the automotive industry.
For our rapidly growing production plant in Bulgarian city Smolyan, we are
looking to hire:

Designer of production jigs and equipment

Job description:
-

design of a new production jigs and equipment
design of a new measurement jigs and equipment
analyze of actual jigs and equipment
improvement of actual jigs and equipment
communication with suppliers of jigs and equipment
cooperate with other departments of the company
participate in the development and implementation of new projects

Requirements:
-

Technical education
English or German at communicative level
Good technical and analytical thinking
PC literacy
Knowledge of CAD

We offer:
Challenging work environment in an international team of professionals;
Excellent acquaintance with international best practices in the automotive
industry
Enjoyable and respectful work environment
Career growth and professional opportunities

If you are interested in this position send your detailed CV in English (or
German)
Only short-listed applicants will be contacted for an interview. All applications
will be treated in strict confidentiality.
Месторабота: Смолян

Defects Analysis Department Leader (APA)
Дата: 24.01.2017
Описание и Kostal Bulgaria is a part of the international company Kostal Group, which
Изисквания: develops and manufactures technologically advanced electronic,

electromechanical and mechatronic products for the automotive industry.
For our rapidly growing production plant in Bulgarian city Smolyan, we are
looking to hire:
Defects Analysis Department Leader (APA)

Job description:
-Organize and manage the work in the department;
-Manage the activities of the department (e.g. analysis of the errors in the
production, their causes and prevetion);
-Confirm the results of the analysis;
-Make proposals for changes in the structures / raw materials with the regards
to the quality improvement and competitivenses of the finished products;
-Bring the ideas for the improvement of the analysis methods and the using of
more sophisticated devices for analysis and the control of raw materials and
finished products
Requirements:
- university education (technical);
-Very good technical background (mechanics, electronics);
-Governing and organizational skills;
-Knowledge on the rootcause analysis methods – Ishikawa, 5Why;
-knowledge of English ;
-Analytical thinking, communication;
-Proactive thinking;
-Time management skills;
We offer:
-Challenging work environment in an international team of professionals;
-Excellent acquaintance with international best practices in the automotive
industry;
-Enjoyable and respectful work environment;
-Career growth and professional opportunities;
-Training abroad.
If you are interested in this position send your detailed CV in English

Only short-listed applicants will be contacted for an interview. All applications
will be treated in strict confidentiality.
Месторабота: Смолян

Оператор
Описание и Костал България" е част от международната компания "Костал Груп", която
Изисквания: разработва и произвежда високотехнологични електронни,

електромеханични и механични продукти за автомобилната индустрия.
"Костал Груп" установи своя завод в град Смолян.
Във връзка с разширяване дейността на фирмата, търсим да назначим:
Оператор
Задължения:
- Подготовка и монтаж на електронни и електромеханични елементи;
- Контрол на качеството на произвежданите електронни и
електромеханични елементи;
- Други конкретно възложени задължения от Началника на
производствения обект.
Изисквания:
- Основно или средно образование;
- Сръчност, прецизност и лоялност.
Фирмата предлага:
- Постоянна работа в международна компания;
- Модерна и професионална работна атмосфера;
- Привлекателно възнаграждениe;
- Социални придобивки.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете своя
автобиография.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност
Месторабота: Смолян
Дата: 26.01.2017

АРЕКСИМ ЕООД
Оператор на CNC фреза
Описание и Арексим Инженеринг ЕАД е динамично развиваща се фирма за проектиране
Изисквания: и производство на пластмасови технически продукти, шприц форми и

инструментална екипировка с производствена база в гр. Смолян.
Във връзка с разширяване на дейността си, фирмата търси да назначи
"Оператор на CNC фреза".
Основна цел: Изпълнение в срок на производствения план. Максимално
високо качество на извършваната работа.
ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЛИЧНИ КАЧЕСТВА:
- Вид и равнище на образованието: Висше техническо, средно специално
образование.
- Трябва да познава правилата за безопасност на труда при работа с
машини и инструменти.
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Извършва фрезови работи и дейности, свързани с тях.
2. Установява, настройва и закрепва универсални и специализирани,
базиращи, закрепващи, режещи и измервателни приспособления и
инструменти към машините.
3. Установява, центрова и закрепва детайли със сложна конфигурация,
изискващи комбинирано закрепване.
4. Обработва детайли с металорежещи машини, фрезова външни и
вътрешни повърхнини.
5. Ежедневно и периодично технически обслужва всички налични видове
фрези и приспособления.
6. Извършва замервания за съответствие на обработения детайл с
техническата документация

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ
Много добро заплащане
Осигурен безплатен транспорт
Осигуренa хранa в стол
Възможност за развитие
Телефон за контакт: 0879 977 427
Отдел Човешки ресурси – Недялка Стефанова
Месторабота: Смолян

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР
Описание и Арексим Инженеринг ЕАД е динамично развиваща се фирма за проектиране
Изисквания: и производство на пластмасови технически продукти, шприц форми и

инструментална екипировка с производствена база в гр. Смолян.
Във връзка с разширяване на дейността си, фирмата търси да назначи
"Електро Инженер".
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
Да поддържа в техническа изправност машините, съоръженията,
различните инсталации и периферните устройства.
Да познава принципа на работа на цялото техническо оборудване в
производството, като следи за изправността му, извършва превантивни
прегледи и остранява аварии.
Да подпомага технологичния процес в производството.
Да може да работи с техническа документация и електроизмервателни
средства.
ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЛИЧНИ КАЧЕСТВА:
1. Висше техническо - електротехническо образование, образователна
степен „Магистър“ е предимство
2. Опит на сходна позиция е предимство.
3. Умения за работа в екип – инициативност, лоялност, тактичност,
взаимопомощ.
4. Английски език – предимство

Компанията предлага:
•
•
•
•
•

Добри условия на труд.
Работа в динамична и предизвикателна среда.
Обучение и перспектива за професионално развитие.
Заплащане, зависещо от постиженията.
Социални придобивки на съвременно предприятие.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Телефон за контакти: 0879977427
Мениджър „Човешки ресурси” – Недялка Стефанова
Месторабота: Смолян

Метролог
Описание и Арексим Инженеринг ЕАД е динамично развиваща се фирма за проектиране
Изисквания: и производство на пластмасови технически продукти, шприц форми и

инструментална екипировка с производствена база в гр. Смолян.
Във връзка с разширяване на дейността си, фирмата търси да назначи
"Метролог".
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Работа с различни видове измервателни средства (3D-координатни
машини, микроскопи и др.).
- Измервания на пластмасови детайли и инструментална екипировка.
- Изготвяне на измервателни протоколи.
РАБОТНО ВРЕМЕ: ПО ГРАФИК /ДНЕВНА И НОЩНА СМЯНА/
ИЗИСКВАНИЯ:
Полувисше или висше образование - техническо или математика и
информатика.
Добра компютърна грамотност.
Предимства:
Опит с измервателна техника, чертежи и 3D-модели
Владеене на Английски език
ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:
1. Дисциплинираност, отговорност, прецизност.
2. Умение за работа в екип.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Обучение
Много добро заплащане
Осигурен транспорт
Осигуренa хранa в стол
Възможности за развитие
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Телефон за контакт: 0879 977 427
Отдел Човешки ресурси – Недялка Стефанова
Месторабота: Смолян
Месторабота: Смолян

ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО
ПРОИЗВОДСТВО
Описание и Арексим Инженеринг ЕАД е динамично развиваща се фирма за проектиране
Изисквания: и производство на пластмасови продукти, шприц форми и инструментална

екипировка с производствена база в гр.Смолян.
Във връзка с разширяване на дейността си, Арексим Инженеринг ЕАД търси
да назначи:
ТЕХНОЛОГ В ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
Дизайн на CAD модели на електроди, оформяне на 2D чертежи и
елементите на инструмента, изготвяне на технологични карти.
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:
1.
2.
3.
4.

Висше техническо образование.
Разчитане на технически чертежи.
Извършва качествено и в срок поставените задачи.
Умения за работа в екип.

Телефон за контакти: 0879977427
Мениджър „Човешки ресурси” – Недялка Стефанова
Месторабота: Смолян

Конструктор
Описание и Арексим Инженеринг ЕАД е динамично развиваща се фирма за
Изисквания: проектиране и производство на пластмасови продукти, шприц форми и

инструментална екипировка с производствена база в гр.Смолян.
Във връзка с разширяване на дейността си, Арексим Инженеринг ЕАД
обявява смободни позиции за "Конструктор"
ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА:
Създаване на конструкции на нови изделия и нестандартна
инструментална екипировка
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1.Проектира и разработва чертежи и проекти на нови изделия.
2.Създава необходимата конструктивна документация за изработване на
инструментална екипировка, приспособления и други конструкции
свързани с производството. Тази документация е в съответствие със
заданието.
3.Осъществява необходимия контакт с клиента за уточняване на
допълнителни въпроси появили се в процеса на проектирането.
4.Планира и следи дейностите по разработката. Разработва
конструкцията на изделието или инструмента;
5.В хода на проектиране се съобразява със всички стандарти и норми
посочени в заданието на проекта.
6.След като създаде конструктивната документация я предава в Архив.
7.Внася изменения в конструктивната документация с разрешение на Гл.
Конструктор.
8.Сътрудничи в процеса на производството.
9.Участва в обучението на персонала.
10.Разработва предложения за усъвършенстване на проектирането.
11.Следи за новостите в проектирането и технологиите у нас и в
чужбина.
12.Наблюдава изделието в редовното производство и осъществява
авторски контрол.
ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЛИЧНИ КАЧЕСТВА:
1. Висше техническо образование.
2. Много добро познаване на съвременните производствени процеси.
3. Умение за вземане на ефективни решения и работа под напрежение.
4. Отлична способност за планиране и управление на времето, процесите
и ресурсите.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
• Работа в динамична и предизвикателна среда.
• Обучение и переспектива за професионално развитие.
• Заплащане, зависещо от постиженията.
• Социални придобивки на съвременно предприятие.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на
интервю.
Телефонu за контакт: 0879 977 427
Отдел Човешки ресурси – Недялка Стефанова

Месторабота: Смолян

Шлосер Инструменталчик /Инструментално
производство/
Описание и ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Изисквания: 1. Подготовка и изработване на шлосерски детайли и възли, тяхната

обработка , монтаж и демонтаж.
2. Съвместно с ръководителя на съответния проект и организатор
участък, взима решение за следващия етап на производство.
3. Участва при съгласуване на 3Д на КД на инструмента и на
технологичната му подготовка.
4. Отговорност по подготовка на производството на шлосерски
елементи и възли от конструкцията на инструмента, проследяване
изпълнението в производството, измерване, монтаж.
5. Следи за точността на изработените детайли, и за спазването на
технологията.
6. Носи отговорност за не качествено и навременно изпълнение на
шлосерски детайли, възли на проекта.
7. Отговаря за спазване на изискванията по безопасността на труда и
противопожарната охрана при технологичните процеси на
производството.
8. Изпълнява и други задачи, възложени му във връзка с
изпълняваната работа.
ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЛИЧНИ КАЧЕСТВА:
1. Образование – средно техническо в област машиностроене или
металообработка.
2.Четене на технически чертежи
3. Познаване на механични и шлосерски възли
4. Добри познания по металознание
5.Изработване на шлосерски детайли и възли и за шприцформи
6. Опит на сходна позиция - минимум 1 година
7.Лични качества - комуникативност, отговорност, лоялност
8.Служителя е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не
злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни
за него сведения, както и да пази доброто име на предприятието.
9.Умения за работа в екип – инициативност, лоялност, тактичност,
взаимопомощ
10. Добро зрение, бързина, сръчност, съобразителност, физическа
издръжливост
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ
Много добро заплащане
Осигурен безплатен транспорт
Осигуренa хранa в стол
Работа в добре организирaн колектив
Възможност за развитие
Телефонu за контакт: 0879 977 427
Отдел Човешки ресурси – Недялка Стефанова
Месторабота: Смолян

ЗММ ООД
Машинен инженер
Описание и "ЗММ" ООД-Смолян, търси да назначи машинен инженер с познания и опит
Изисквания: в работата по CAD/CAM системи. Владеенето на английски или немски език

е предимство. Възнаграждението е по договаряне.
Месторабота: Смолян

Гамакабел АД
Машинен оператор производство на кабели
"Оплетач - навивач"
Описание и “ГАМАКАБЕЛ” АД е водещо дружество в региона за производство на кабелни
Изисквания: изделия и безкислородна медна заготовка за изтегляне.

Във връзка с разширяването на дейността на фирмата, търсим да назначим:
"Машинен оператор производство на кабели и проводници " Оплетач навивач"
ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:
Оплитане на кабели и проводници;
Зареждане на машината с голо медно жило;
Замерване на Г.М.Ж. (екран) и изолиран междинен продукт;
Изучаване на Производствените инструкции;
Упражняване на контрол на технологичният процес;
ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Средно образование;
Нормална сръчност;
Умения за работа в екип;
Работата е подходяща за жени и мъже;
ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
Постоянна работа;
Обучение на място;
Допълнително материално стимулиране;
Социални придобивки по подписан Колективен трудов договор - Коледни и
Великденски бонуси, завишени отпуски, завишени % на заплащането на
доп.труд, безплатен лекарски и зъболекарски кабинет в дружеството,
купони за храна, ведомствен стол и др.;
Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете своя
автобиография или заповядайте на място.
Телефон за контакти 0301/67-219, 0885/709954 - Сектор Човешки ресурси
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност.
Личните Ви данни са защитени съгласно ЗЗЛД.

Месторабота: Смолян

МОНТЬОР ПО ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА
ЕЛ.МАШИНИ
Описание и “ГАМАКАБЕЛ” АД е водещо дружество в региона за производство на
Изисквания: кабелни изделия и безкислородна медна заготовка за изтегляне.

Във връзка с разширяването на дейността на фирмата, търсим да
назначим:
МОНТЬОР ПО ПОДДРЪЖКА НА ЕЛ.МАШИНИ
ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:
1. Контролира нормалното функциониране на електрическите машини,
апарати, мрежи и инсталации;
2. Извършва ремонтни работи по електрооборудването, както и на
апаратури, уредби, табла и прибори;
3. Дава указания на длъжностните лица за правилното ползване на
електрическите уреди;
4. Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и
материали;
ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЛИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:
1. Минимум средно образование с електротехническа насоченост;
2.Готовност за работа в динамична среда;
3. Техническо и аналитично мислене;
ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
1. Постоянна работа с ясни и конкретни задължения ;
2. Обучение на място свързано с длъжността;
3. Основно възнаграждение, допълнително възнаграждение, бонусна
система, завишен % заплащане на доп.труд;
4. Социални придобивки по КТД и ОКТД - купони, завишени отпуски,
Коледни и Великденски възнаграждения;
Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете своя
автобиография.
Телефон за контакти 0301/67-219; 0885 70 99 54 - Сектор Човешки
ресурси
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга
конфиденциалност.
Личните Ви данни са защитени съгласно ЗЗЛД.
Месторабота: Смолян

