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BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 

О Б Я В А 
 

Във връзка с административен договор за изпълнение на проект BG05М9ОP001-1.003-

0570-C01 с наименование: Ново начало с „АНДИ БГ“ ООД по схема „Ново работно 

място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, „АНДИ БГ“ 

ООД, обявява следното работно място, за което ще се извърши процедура за подбор на 

персонал за работа във фирмата:  

1. Електромонтьор, код по НКПД 74122009 –  

8 лица от категорията младежи до 29 години и  

12 лица от категорията над 54 години. 

Изисквания към кандидатите: 

Образование: средно 

Основни задачи и отговорности: контролиране на нормалното функциониране на 

електрически уреди; извършване на всички видове ремонтни и монтажни работи по 

електрическите апаратури, уредби, табла и прибори; даване на указания на клиентите за 

правилното ползване на поставяните от фирмата инсталации и уреди; отчитане на 

вложените в пряката работата резервни части и материали; контролиране работата и 

изправността на противопожарните съоръжения и табла в производствените помещения; 

изготвяне на справки и отчети свързани с дейността; изпълняват и други конкретно 

възложени задачи, свързани с длъжността. 

Работно време: 8 часа, дневна форма 

Изискванията и условията за кандидатстване са следните: 

Лицата, които ще бъдат назначени следва да отговарят на целевата група предвидена в 

проекта - да са безработни и/или неактивни лица към момента на кандидатстване. С 

одобрените кандидати ще бъде сключен трудов договор в съответствие с изискванията на 

Кодекса на труда. 

Начин на кандидатстване: Документи за кандидатстване – автобиография, копие от 

диплома/и за завършено образование, копия на документи от допълнителни квалификации  

и др. документи по преценка на кандидата, декларация за принадлежност към целевата 

група /Приложение № 7 линк за изтегляне тук/.  

Документи без попълнена декларация от кандидатите няма да бъдат разглеждани. 

Документите за кандидатстване се приемат по ел. поща на адрес: andist@andi-bg.com или 

по пощата, или могат да бъдат предоставени на място в офиса на фирмата: с. Труд, 4199, 

обл. Пловдив, общ. Марица, ул. „Карловско шосе“ № 16 Б. 

 

Документите на кандидатите ще бъдат разглеждани при спазване на изискванията за 

конфиденциалност на личните данни. Одобрените по документи кандидати ще бъдат 

уведомени за дата и час за провеждане на интервю. 
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