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СТАЖАНТ ГРОЗДОБЕРНА КАМПАНИЯ 2021
Бургозоне, бутикова изба разположена до град Оряхово, предлага 3 месечен стаж по време на
гроздоберната кампания 2021. Избата разполага със 100ха лозов масив разположен непосредствено до
винарната и изнася в над 20 страни в 4 континента. Това е невероятна възможност да приложите вашите
знания на практика, като участвате в целия цикъл на производство в изба със собствени лозя и оборудвана с
най-модерната техника.
Основни задължения
Получава и сортира грозде
Работи с гроздомелачки, помпи,преса, шнекове и др.
Подпомага при пълнене и изпразване на резервоари
Приготвя и поставя добавките и дрождите за ферментацията
Участва в контрола на ферментация,работи с оборудването и съоръженията на винарната
Управлява данни
Извършва общи проверки на качеството
Извършва анализ на гроздето-PH, захари, титруеми киселини
Подпомага управлението и мониторинга на тестове за зреенето на отделните сортове грозде
Посещава лозята за определяне етапите на гроздобера
Извършва лабораторни анализи за серен диоксид и други
Могат да бъдат определени и други задължения
Минимални изисквания
Образование и мотивация
Предимство е бакалавърска степен по енология или биохимия
Знания, умения и способности
Комуникационни и организационни умения
Солидни теоретични знания за винопроизводството
Възможност за интензивна работа по време на прибиране на реколтата с различни хора и отдели
Опит с Microsoft Office и знание на Excel
Възможност за извънредна работа след работно време и в почивни и празнични дни по-време на кампанията
Трябва да може да работи бързо и точно, изпълнявайки няколко задачи едновременно
Работни стандарти и условия на труд
Действа по начин, който отразява фирмената култура
Комуникира, взаимодейства и работи ефективно с другите колеги
Съблюдаване на изискванията за безопастност на труда
Следва всички фирмени политики и процедури
Пакет
Бургозоне предлага на своите временни служители привлекателен пакет от условия, включващ:
- пълноценно участие и навлизане в практически детайли по-време на кампанията
- работа с най-високо професионален екип
- подготовка на вина в съответствие със световните стандарти
- обработка на 13 сорта винено грозде по разнообразни технологични методи на най-съвременно ниво
- добро възнаграждение и бонуси за извънреден труд
- осигуряване на безплатно настаняване и транспорт по-време на стажа
Допълнителни коментари
При успешно завършване на стажа, възможност за получаване на предложение за постоянен дългосрочен
трудов договор
Ако нашето предложение Ви е заинтересувало ни изпратете CV, снимка и мотивационно писмо на
marketing@burgozone.bg.

