Геострой АД е една от водещите строителни компании в областта на промишленото и гражданско строителство,
хидротехническото, минно и тунелно строителство, благоустройствената инфраструктура и опазването на
околната среда. Чрез непрекъснато развитие на иновативни технологии и прилагане на високи професионални
стандарти компанията успешно е реализирала редица мащабни инфраструктурни проекти и проекти в областта
на промишленото и гражданско строителство - метростанции с прилежащите тунелни участъци, системи за
управление на отпадъците, водни проекти, пречиствателни станции, водноелектрически централи и други.
Във връзка със стартирането на нов пътен проект в района на Ботевград, търсим да назначим
професионалисти с доказани качества и мотивация на позиция:
МАШИНИСТ НА ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ
Основни отговорности:
• Управлява и обслужва пътно-строителна машина (булдозер, верижен багер, грейдер, челен товарач).
• Отговаря за ежедневното обслужване на машината и проверката на техническото й състояние преди
работа.
• Поддържа машината в техническа изправност.
• Съставя и попълва документи, свързани с работата.
Изисквания:
• Свидетелство за управление на пътно-строителни машини.
• Свидетелство за управление на МПС.
• Последователност при изпълнение на задачите.
• Задълбочени технически познания и професионална компетентност в областта на устройство и
управление на пътно-строителни машини.
Ние предлагаме:
• Перспективна и Дългосрочна работа на трудов договор в една от най-големите строителни компании в
страната.
• Много добри условия на работа.
• Отлично заплащане и социални придобивки.
Ако предложението представлява интерес за Вас, подгответе кратка професионална автобиография, копия на
квалификациите, които притежавате. Документите могат да се подадат в срок до: 15.10.2020 г., по един от
следните начини:
on line: кандидатствайки директно по обявата в сайта jobs.bg с бутон Кандидатствай,
на адрес: град София 112, жк. Лагера, ул. Мокренски проход №31,
или на електронен адрес: careers@geostroy.com.
Ще осъществим контакт само с одобрени кандидати. Всички кандидатури ще бъдат разгледани с внимание и
спазване на принципите на конфиденциалност.

Геострой АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.
Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от Геострой АД само
с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора
изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на
лични данни на хартиен и на електронен носител на Геострой АД.

