
 
СЛУЖИТЕЛИ за магазин BILLA - гр. Пловдив 
 
Сигурни сме, че ни познаваш и все пак да ти се представим накратко: 
Ние, BILLA, сме една от най-динамично развиващите се търговски вериги в Европа, с повече от 145 
магазина в България и семейство, наброяващо повече от 4500 служители в 45 града в страната. 
Днес ти предлагаме възможността да станеш част от нашето сплотено и задружно семейство и 
заедно да вървим напред. 
 

Търсим свежи колеги за позициите: 

Служител в отдел „Сървис“ и Аранжор- касиер 
 
в магазините ни в гр. Пловдив на: 

 бул. Македония 2 

 бул. 6-ти Септември 221 

 бул. Руски 54 

 бул. Васил Априлов 124 А 

 ул. Райко Даскалов № 8 

 ул. Д. Талев 132 А 

 ул. Черешово топче 2 

 бул. Александър Стамболийски 131 

 бул. Освобождение 157, Секция "I" 
 

Kато стабилен работодател ние ти предлагаме: 
• Сигурност на работното място; 
• Коректност в трудовоправните отношения; 

 Мотивиращо възнаграждение: 
o за 4 часа - до 655 лв. бруто (в зависимост от позицията); 
o за 6 часа - до 982 лв. бруто (в зависимост от позицията); 
o за 8 часа - до 1310 лв. бруто (в зависимост от позицията); 

• Ваучери за храна - 200 лв. нето на месечна база; 
• Подновяване на „Лична здравна книжка“; 
• 3-месечен изпитателен срок; 



• Предизвикателна и динамична работа; 
• Приятелска работна среда; 
• Възможности за кариерно развитие; 
• Въвеждащо обучение и менторство и подкрепа през първите месеци на работа 

 

Ти си идеален кандидат за позицията, ако имаш: 
• Имаш опит в работата с бързооборотни стоки - предимство; 
• Обичаш работата с клиенти; 
• Си екипен играч и да се чувстваш добре в динамична среда. 

 

Твоите ежедневни задължения ще включват: 
• Любезно и грижливо обслужване на клиентите; 
• Подготовка и излагане на витрина на всички продукти от категориите „Месо“, 
„Деликатеси“ и „Хляб“; 
• Грижа за хигиената, подредеността и приветливостта в магазина; 
• Привлекателна презентация на стоката и подреденост; 
• Осигуряване на актуални ценови етикети; 
• Участие в инвентаризационни дейности във филиала. 

 
Кандиадтствай като изпратиш своята автобиография на email: v_vasilev@billa.bg или се 
обади на тел.: 0888 744 796. 
 
Само предварително одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 
 
*Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани 
единствено за целите на настоящия подбор. 
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