
 
 

Ние сме компания с над 60-годишен опит в производството на 
висококачествени консервирани плодове и зеленчуци. Производствената 
ни база се намира в гр. Сливен и заема площ от 70 хил. кв. м. (20 хил. кв. 
м. закрита площ). В близост до фабриката са разположени и овощните ни 
градини, в които отглеждаме основната си суровина - праскови и череши, 

като имаме възможност да контролираме нейното качество. Районът е 
екологично чист, по-известен като „Долината на прасковите”. За да 

осигурим необходимото количество суровина, ние работим с голям брой 
проверени доставчици от същия регион. 

 
 

РАБОТНИК КОНСЕРВНА ФАБРИКА 
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА                         
Обобщено описание на работата – управление и обслужване на машините за 
консервиране. 

Трудови задачи и задължения: 
   Участва в процеса на обслужване на дръжкочистачна и костиловадачна 

машини, белачна машина, мелач на суровини или автоматизирана пълначна  
машина на консерви,  инсталация за заливка и затваряне, стерилизатор, етикир 
машина, палетизиратор, депалетизатор, като наблюдава контролно измервателните 
уреди и ел.табла.  

  Извършва обслужване и контрол на машини за пълнене, затваряне, 
етикиране, стерилизиране и палетизиране на консерви; 

  Подготвя машините за работа, като спазва стриктно всички технически и 
технологични инструкци и инструкции за безопасна работа. 

Следи режима на работа на машините. При констатиране на повреда, 
своевременно уведомява техника. 

Периодично почиства машините. 

           

РАБОТНИК КОНСЕРВНА ФАБРИКА 
 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА                         
Обобщено описание на работата – управление и обслужване на машините за 
консервиране и стерилизиране. 

 Трудови задачи и задължения: 
  Участва в процеса на палетизиране, наблюдава контролно 

измервателните уреди и ел.табла.  
  Извършва обслужване и контрол на машини за пълнене, затваряне, 

етикиране и палетизиране на консерви; 
  Подготвя машините за работа, като спазва стриктно всички технически и 

технологични инструкции; 
Следи режима на работа на машините; при констатиране на повреда, 

своевременно уведомява техника; 
Периодично почиства машините. 

 
 



РАБОТНИК КОНСЕРВНА ФАБРИКА 
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА  
Обобщено описание на работата – инспекция на на суровини, доизчистване 
на плодове и зеленчуци; допълване на буркани, пренасяне, стифиране и 
етикиране на пълни буркани. 

Трудови задачи и задължения: 
Извършва различни ръчни операции, свързани с предварителната 

подготовка на плодовете и зеленчуците за консервиране. 

Извършва инспекция на плодовете и зеленчуците на инспекционна лента, 
като отстранява излишни примеси и чужди тела, нагнилите, повредени, 
нападнати от вредители суровини. 

Бурканите се допълват с нарязаните плодове и зеленчуци 
Подготовка на опаковките и почистването им от прах и замърсявания с 

подходящи миещи препарати.  
Извършва последен преглед и контрол върху качеството на готовата 

продукция. Заделя опаковки с отклонения от качествените показатели, 
неотговарящи на техническите условия. Зарежда и обира готова продукция  от 
транспортни ленти. 

След края на работния процес мястото се почиства, а отпадъците се 
изхвърлят. 
 

ПРИЕМЧИК НА СУРОВИНИ - ОКАЧЕСТВИТЕЛ 
 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА                         
Обобщено описание на работата - Организиране и контролиране на 
цялостната работа по доставката на суровини. 

Трудови задачи и задължения     
Осъществява входящ контрол за качеството на всички плодове и 

зеленчуци, закупувани от дружеството. 
 Осигурява своевременна и точна информация за доставените  

суровини. 
 Подготвя, съгласува и съхранява необходимите документи във връзка с 

доставянето на суровини. Контролира правилното съставяне на записите. 

Следи за качествените изменения на  стоката и своевременно 
информира ръководството  

Следи за поява на рекламации при доставката на суровина. 
Докладва пред ръководството за предприемане действия за 

предотвратяване появата на несъответствия по отношение на доставянето на 
суровина. 
  

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
ПРИЕМЧИК 

Квалификационни изисквания – да познава: 

                  а/ Основната дейност на предприятието;  

                  б/ Начините за съхраняване на различните видове  суровини и 

материали; 

         

 
 



ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВСИЧКИ КАНДИДАТИ: 
- ЛИЧНА ХИГИЕНА И ЧИСТОТА 
- СПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТА НА РАБОТНОТО МЯСТО 
- ДИСЦИПЛИНИРАНОСТ 
- СРЪЧНОСТ 
 
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 

- СЕЗОННА РАБОТА НА СМЕНИ 
- ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ДО 200 ЛВ НА МЕСЕЦ 
- РАБОТА В ЧИСТА СРЕДА 

 
Тел. за връзка 044 616128 от понеделник до петък от 08:00 до 16:30.  


