
Хранителен Технолог (Мляко и Млечни продукти)

ЗА РИАЛ БЪЛГАРИЯ:
Създадохме Риал България през 2002 година и от тогава до днес специализираме 
в производството и търговията с адитиви за хранително-вкусовата промишленост. 
Вярваме, че развитието на нашите служители върви ръка за ръка с развитието на 
бизнеса.

ДЕТАЙЛИ ЗА ПОЗИЦИЯТА:
Локация: Риал България, Фабрика Костинброд, ул. Звезда 14;
Работно време: 8-часов работен ден, с плаващо начало на работния ден между 8:00 
и 9:00 часа; 
Квалификация: Технологични разработки, създаване на нови рецептури и 
продукти за млечната промишленост, както и тяхното презентиране и продажба.
ЗАПЛАЩАНЕ: 2 500 лв. нето (чисто)

ПРЕЗ ЕДИН ТВОЙ РАБОТЕН ДЕН ЩЕ СЕ ЗАНИМАВАШ С…
Технологични разработки, създаване на нови рецептури и продукти за млечната 
промишленост;
Презентиране, внедряване и продажба на суровини и ингредиенти;
Планиране и организиране на производствени проби;
Постигане на търговски цели според зададените планове;
Следене и анализ на тенденциите и нуждите на пазара;

ТИ СИ ПОДХОДЯЩ, АКО ПРИТЕЖАВАШ...
Висше/средно специално образование или в процес на изучаване - Технология на 
млякото и млечните продукти;
Практически опит в производството;
Отлични комуникационни и организационни умения;
Силна мотивация и отговорност;
Умения за работа в екип;
Познания относно машините и съоръженията за производство на млечни продукти;
Добра компютърна грамотност (MS Office);
Добър английски език;

ВАЖНО! За нас опитът и CV-то на един кандидат са важни, но в никакъв 
случай не и определящи. Ще бъдем много щастливи, ако намерим хора, които 
споделят професионалните ни цели. :)

**Заплащането в нашата индустрия е конкурентно на пазара и сме винаги готови 
да възнаграждаваме хората си, защото най-важното за нас е те да се чувстват 
ценени. Ние в Rial Bulgaria сме на първо място семейство и сме една от малкото 



фирми на пазара, в която много от служителите ни са част от екипа вече над 20 
години.

***ЛОКАЦИЯ: Нашата база се намира в гр. Костинброд и разбира се сме помислили 
за транспорт, който може да бъде осигурен от нас (от и до София).

Как да кандидатствате: изпратете ни актуалната си автобиография на имейл: 
ilieva.stefani@yahoo.com 

mailto:ilieva.stefani@yahoo.com

