
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: Инженер Механик

Вашата кариера в Mondi - Инженер механик

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
• Висше техническо образование – машинен

инженер

• Много добри теоретични познания по 
специалността

• Опитът в планирането, организирането, 
изпълнението и контрола на ремонтна дейност
се смята за предимство

• Умения за управление на хора и работа в екип

• Владеенето на английски език се смята за 
предимство

• Желание за работа в условия на непрекъснат
производствен процес

• Енергия и мотивация за придобиване на нови 
знания и умения и поемане на повече 
отговорности в организацията.

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 

• Да планира, организира и контролира
профилактичната, превантивна и аварийна
поддръжка на оборудването

• Да разработва бюджета за ремонтна дейност и 
следи разходите по него

• Да разработва планови графици за ремонт

• Да обезпечава машините с резервни части, 
консумативи и инструменти

• Да отговаря за спазването на бюджетната рамка, за 
планираните и непланирани престои на 
оборудването.


