
Mondi е водеща компания в световен мащаб в производството на хартия и опаковки, която предлага
над 100.000 специално разработени иновативни решения, създадени да бъдат устойчиви по природа. В
групата работят около 26.000 служители в повече от 100 производствени единици в над 30 държави.
Производственото предприятие в гр. Стамболийски има повече от 60 години опит в производството на
целулоза и хартия и предоставя възможността да се присъедините към нашия екип от професионалисти
на позицията: Електромонтьор

Вашата кариера в Mondi – Електромонтьор 

Развивайте
• Служителите са тези, които 

правят компанията успешна –
Вие може да сте един от 
бъдещите лидери на компанията

• Възползвайте се от 
възможностите, които 
компанията предлага, за да 
разгърнете Вашата кариера 

Създавайте
• Присъединете се към нашите 

усилия да допринесем за по-
добър свят

• Работете във високо 
технологична и дигитална 
работна среда 

• Изградете професионална 
увереност и самочувствие, 
работейки по предизвикателни 
проекти

Вдъхновявайте
• Присъединете се към компания с 

динамична и подкрепяща 
култура 

• Станете част от успешно 
взаимодействащ си екип 

Нашите изисквания
•Образование в сферата на електротехниката;

•Добри теоретични познания по електротехника;

•Основни умения за работа с ръчни ел. инструменти 
(уреди за измерване на ел. вериги, ток, 
напрежение, съпротивление и др.);

•Способност за разбиране и четене на 
документация (технически чертежи, ел. схеми, 
технологични схеми и др.);

•

Стремим се да създадем култура, която вдъхновява служителите да достигнат пълния си потенциал. 
Хората са неразделна част от успеха на компанията. Станете част от нашето бъдеще. 
Кандидатствайте като изпратите своята автобиография на office.mondistambolijski@mondigroup.com

Свържете се с нас:
Монди Стамболийски ЕАД| Заводска 1| Стамболийски| България | Тел.: +359 32 909 289
office.mondistambolijski@mondigroup.com | mondigroup.com 

•Използване на инструменти и специализирано
оборудване (амперклещи, мултицет, мегаометър, 
инфрачервени термометри, уреди за фазна
последователност) 

•Познаване на релевантните общи изисквания на 
нормативната и подзаконовата уредба в областта 
на електротехниката;

•Желание за работа в непрекъсваем производствен 
процес (работа на смени).


