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ПОМОЩНИК-ТЕХНОЛОГ ВИНОПРОИЗВОДСТВО
Шато Бургозоне, бутикова изба разположена до град Оряхово над река Дунав, търси да назначи ПомощникТехнолог. Избата е разположена в уникален тероар от 100ха собствени лозя и изнася в над 20 страни в 4
континента. Това е невероятна възможност да задълбочите знанията си като участвате в целия цикъл на
производство в изба със собствени лозя, екипирана с най-модерната техника и да работите с
професионалисти с над 30г. опит във винотехнологията. Ще бъдете част от колектив, създаващ вина на
световно ниво и носители на най-престижните световни награди.
Изисквания
Образование – висше (бакалавър или магистър)
Специалност:
* Технология на винопроизводството
* Технология на виното и високоалкохолните напитки
* Технология на виното и пивото
Наличие на трудов стаж мин. 1 гроздоберна кампания
Компютърни умения с Microsoft Office и знание на Excel
Владеене на английски език или друг западен език е предимство
Умения за работа в екип
Прецизност, организираност, енергичност
Познаване на нормативните актове и стандарти свързани с производството на вино (Закон за виното, Закон
за акцизите и данъчните складове и Правилник за прилагането му, Закон за храните и др.)
Познаване на нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна охрана
Познаване на технологията и качествените изисквания и характеристики на виното, дегустационни умения
Познаване на технологичното оборудване за производство на вино
Наличието на шофьорска книжка е предимство
Задължения
Под ръководството на главния технолог:
- Помощ при организация на процеса на винопроизводство;
- Анализ на качеството на суровината за производство на вино и на готовата продукция;
- Логистика на суровини и материали, обезпечаващи производството на вино;
- Участие в работата на лабораторията за вино и в дегустационните оценки на продукцията;
- Контрол на качеството на произведената продукция;
- Контрол за безопасността на труда и противопожарната безопасност при технологичните процеси на
винопроизводството.
Фирмата предлага
- Постоянен трудов договор с много добро възнаграждение и прогресивно заплащане;
- Обучение и практически умения от специалисти и професионалисти на най-високо ниво;
- Възможност за кариерно и професионално развитие, съвместна работа с най-изтъкнати научни работници и
преподаватели от институтите в Пловдив, Плевен и др.;
- Участие в изложения, семинари и обучения в страната и в чужбина;
- Работа в една от най-високотехнологичните изби в страната и с партньори от целия свят;
- Служебен телефон, компютър и обучение със специализирани програми;
- Съдействие за настаняване по местоработата и местен транспорт;
Кандидатът следва да има готовност за постоянна трудова заетост в град Оряхово.
Ако нашето предложение Ви е заинтересувало ни изпратете CV, снимка и мотивационно писмо на
marketing@burgozone.bg.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Поканените ще следва да представят 1
бр. референции от предишни работодатели или преподаватели.

