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ОБЯВА 
 

                                                
QMSCERT е компания с над 20 годишен опит в предоставянето на сертификационни услуги спрямо 
стандарти, като ISO9001, ISO14001, ISO22000, ISO27001, ISO50001, FSSC 22000, ISO 45001, ELOT 1435, 
AGRO 2.1-2.2, SMETA, BRC, BRC/IOP, IFS, Leaf Marque, TESCO Nurture, QS Wholesale, GLOBALG.A.P. 
 
КАСЕРТ ЕООД е официалния партньор на QMSCERT за България, като фокусът на нашата дейност е 
основно в областта на продуктовата сертификация и в частност международния стандарт за добри 
земеделски практики GLOBALG.A.P. IFA (Интегрирано осигуряване на фермите) с под-обхвати:  

 плодове и зеленчуци (FV),   

 цветя и декоративни растения (FO),  

 индустриални култури (CC), включително Индустриален коноп. 

 посадъчен материал (РРМ), 
 
В допълнение на това, ние провеждаме одити/инспекции спрямо: 

 Модул за социални практики (GRASP) 

 Проследимост на веригата на доставки (Chain of Custody) 
 
Ние също сме лидер на пазара по оценка на съответствието спрямо Добри земеделски практики и 
практики за обработка (GACP)  - индустриален коноп. 
 
КАСЕРТ ЕООД разширява екипа си в България. Предлагаме позиции за:  
Офис сътрудник / Администратор. 
 
Изисквания: 

 Минимум средно образование. С предимство ще бъдат разглеждани кандидатури с образование в 
областта на маркетинг, реклама, PR или природни науки; 

 Владеене на Английски език; 
 Отлична компютърна грамотност; 
 Отлични комуникативни умения и работа в екип; 
 Умения за координиране на екипи от хора и информационни потоци; 
 Желателно е кандидатите да са експедитивни, внимателни към детайлите, наблюдателни и с 

умение за работа в динамична среда. 
 

Нашето предложение: 
 Работа в екип от професионалисти; 
 Осигуряване на първоначални и периодични фирмени обучения; 
 Конкурентно възнаграждение и 5 дневна работна седмица с 8 часов работен ден; 
 Трудов договор с целогодишна заетост. 

 
   Ако предложението ни представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените 
изисквания, моля да ни изпратите ваша автобиография на info.kacert@gmail.com           
                                                                 

 
   Вашата кандидатура ще бъде разгледана при строга конфиденциалност. Данните, които ни предоставяте, са лични данни по 
смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита. Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното 
обработване, в т.ч. ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие с Общия Регламент за 
Защита на Данните и българския Закон за Защита на Личните Данни.  
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