
Тази позиция включва:   

• Осигуряване на качеството на произведените
материали, на всички входящи материали към
производство, суровини, горива, добавки и
последващо опаковане

• Поддържане на установените показатели и
процеси за сравнителен анализ

• Координиране на отчетността и документирането
на техническите резултати

• Наблюдение, проследяване и непрекъснато
подобряване на производствените системи
и процеси

• Съдействие за обучението на колеги относно
работните параметри на ново оборудване,
неговото безопасно и ефективно функциониране

• Oтчитане на резултатите пряко на 
производствения мениджър

Компанията предлага:

• Конкурентно възнаграждение

• Сигурна и приятна работна атмосфера

• Фирмен транспорт

• Застраховка „Живот“ и „Злополука“

• Медицински прегледи

• Безплатна храна

• Възможност да се развивате в динамична и 
предизвикателна среда

За да бъдете успешен, трябва да сте екипен играч с 
нагласа за действие и резултатност и с готовност за 
работа за постигането на общите цели.

Ключови изисквания за позицията са:

• Бакалавърска / магистърска степен по
инженерство; специалност „Инженерна
химия“ („Процеси и апарати в химическата
промишленост“ е предимство)

• Най-малко 4 години опит на подобна позиция

• Познаване на оборудването, използвано
в процеса на производство на строителни
материали, ще се счита за предимство

• Разбиране на концепцията за управление
на процеси

• Добре развити организационни умения и умения
за решаване на проблеми

• Силно развити умения за комуникация на всички
йерархични нива

• Владеене на писмен и говорим английски език
е предимство

• Много добри умения за работа с Microsoft Office

• Готовност за пътуване до работа

Технолог (Т/Z) 
Местоположение: Северна България     

Предизвикателна възможност за технолог, който да се 
присъедини към международен екип!
Нашият клиент е водеща международна компания, специализирана в производството на строителни 
материали в България. Тя работи на българския пазар повече от 15 години и е добре позната и уважавана 
марка. Към момента компанията търси квалифициран специалист в областта на процесния инженеринг да 
се присъедини на позицията:

Технолог (Т/Z)

Ако позицията Ви интересува, изпратете автобиография на английски език на peopleandchange@kpmg.com или на 
адрес КПМГ Адвайзъри ЕООД, бул. България 45/А, София 1404, България. Моля, цитирайте референтен номер T/Z на 
цялата кореспонденция. Краен срок за кандидатстване е 23 декември 2016 г. Документите ще бъдат разглеждани при 
стриктна конфиденциалност. Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.  
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