
 
 

 

  

„Болярка ВТ“ АД - Велико Търново е компания – пивопроизводител, оперираща на българския и 

на чуждестранния пазар. Компанията произвежда и предлага на пазара продуктови серии с 

търговски марки – Болярка, Fort 100% Malt, Балканско и Диана. Изцяло българска компания, 
ориентирана към удовлетворяване нуждите на консуматора от качество и добра цена. 

 
 

Компанията търси да назначи  ТЕХНИЧЕСКИ МЕНИДЖЪР с място на работа - гр. Велико 
Търново 

 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 

- Познава пълната технология на производството, конструкцията и възможностите на 
експлоатираните машини и съоръжения, както и на контролно-измервателната техника 

и апаратура; 

- Познава общите и специфичните условия, изисквания и правила за безопасна  и  
безаварийна експлоатация на машините и съоръженията в дружеството; 

- Следи за правилната експлоатация, поддържане и ремонта на цялостното  оборудване,  
машини и съоръжения в пивоварната; 

- Контролира изготвянето на отчетите по ремонтната дейност; 

- Одобрява получените заявки за необходимите материали и резервни части; 
- Отговаря за правилното съхранение и актуализация на техническата документация и 

Нормативните наредби; 
- Съдейства при провеждане на сертифициращи одити, технически надзор и проверка на 

Агенция Митници; 

- Ръководи, организира и координира цялостната дейност на звеното за което отговаря; 

ИЗИСКВАНИЯ:  
- Средно или  Висше техническо  образование; 

- Компютърна грамотност, работа с офис пакет Microsoft Office и програма AutoCAD /за 
предимство ще се счита способността за работа и с други чертожни програми/; 

- Умения за работа в екип; 

- Владеене на Английски език – средно ниво (писмено и говоримо) е предимство; 

- Шофьорска книжка категория „В“ 
 

 
Ако искате да се присъедините към нашия екип изпратете мотивационно писмо и 

автобиография на е-mail: HR@boliarka.com 

Лице за контакт Марияна Колева –  GSM: 0889 199 888 
На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати, след 

предварително класиране. 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат  
използвани единствено за целите на настоящия подбор 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
https://bg.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
mailto:HR@boliarka.com

