Във връзка със стартирането на нов Железопътен проект в района на град Пловдив, търсим да назначим
професионалисти с доказани качества и мотивация на позиция:
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – ЗЕМНИ РАБОТИ И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Основни отговорности:
• Организира и ръководи цялостната работа на обекта.
• Контролира качеството на изпълняваните дейности.
• Контролира спазването на здравословните и безопасни условия на труд.
• Отговаря за спазването на поставените срокове.
• Следи за разхода на материали, планира и контролира разходите.
• Изготвя график за работа на обекта.
Основни изисквания:
• Висше или средно техническо образование – Специалност: „Транспортно строителство“, „Пътно
строителство“, ССС или сходна ще се считат за предимство.
• Предишен опит на подобна позиция – минимум 3 години.
• Добро ниво на владеене на английски език – ще се счита за предимство.
• Добра компютърна грамотност – MS Office пакет и работа с Auto CAD.
• Познаване на нормативната база в строителството.
• Наличие на шофьорска книжка.
Ние Ви предлагаме:
• Перспективна и Дългосрочна работа на трудов договор в една от най-големите строителни компании в
страната.
• Допълнително здравно осигуряване.
• Много добри условия на работа, възможности за личностно и професионално развитие.
• Високи работни стандарти, атрактивно възнаграждение и социални придобивки.
Ако предложението представлява интерес, подгответе кратка професионална автобиография и копия на
квалификациите, които притежавате. Документи могат да се подават в срок до 15.12.2021 г., по един от
следните начини:
online: кандидатствайки директно по обявата в сайта jobs.bg с бутон Кандидатствай,
на адрес: град София 1612, 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.

