Главен технолог
Доверие грижа” ЕАД , производител на перилни, миещи и почистващи препарати с марката „EAZY”,
търси сериозни и амбициозни кандидати за позицията "Главен Технолог"
Основни задължения и отговорности:
• Осигурява и отговаря за правилното протичане на технологичния процес;
• Контролира спазването на всички параметри на работния процес за всички етапи на
производството;
• Контролира спазването на технологичната и контролна документация;
• Попълва и контролира попълването на цялата документация, свързана с производствения процес;
• Осигурява необходимите условия за производството, като спазва и контролира спазването на
правилата на Добрата производствена практика;
• Участва в изготвянето на работни инструкции и процедури, MSDS;
• Участва при обучението и повишаване квалификацията на работниците при усвояване на нови
техники и технологии и безопасна работа;
• Участва във внедряването на нови продукти.
• Участва активно в прилагане на стандарти във фирмата ISO 9000, ISO 14001; ISO 45001
Изисквания:
• "Магистър" или "Бакалавър", в областта на фармация, химия, биология, биотехнологии или сродна
подходяща специалност.
• Най-малко 1 година опит в другo предприятие със сходна дейност е сериозно предимство;
• Владеене на английски език ще се счита за предимство.
• Отлични компютърни умения
• Опит с ERP система ще се счита за предимство
• Отговорно отношение към работата;
• Лоялност към фирмата.
Ние предлагаме:
• Работа в бързоразвиваща се българска компания;
• Пълен работен ден с трудов договор и осигуровки;
• Динамична работа
• Отлични условия на труд
• Служебен телефон.
• Служебен лаптоп
• Атрактивно заплащане
• Квартира, при необходимост
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашето CV с прикачена
актуална снимка. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. За интервю ще бъдат
поканени само одобрените кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД.
за контакти - 0878 38 08 50

Химик, доставка на суровини

Доверие грижа” ЕАД , производител на перилни, миещи и почистващи препарати с
марката „EAZY”, търси сериозни и амбициозни кандидати за позицията "Химик,
доставка на суровини"
Основни отговорности:
- Разработва и прилага ефективни методи и стратегии за доставка на необходимите
суровини;
- Участва в организиране и провеждане на политиката на компанията в областта на
доставките на суровини;
- Организира цялостния процес на закупуване и доставка на суровини;
- Контактува с настоящите доставчици и следи за спазването на договорените условия;
- Проучва пазара и търси нови доставчици, с цел постигане на по-добри условия;
- Участва в договарянето на условия, изготвя договори и анекси;
- Отговаря за дейностите, свързани с рекламации при отчетено несъответствие;
- Изготвя справки, свързани с процеса на заявяване, доставяне, цени на суровините;
Компанията предлага;
- Работа в утвърдена компания;
- Трудов договор и пълни осигуровки;
- Отлично възнаграждение;
- Коректно отношение и спазване на договорените условия;
- Квартира при необходимост;
- Служебен телефон;
- Служебен лаптоп;
Изисквания за заемането на длъжността:
- Висше химическо образование;
- Опит в договарянето и закупуването на суровини ще се счита за предимство;
- Добро владеене на английски език;
- Развити комуникативни умения и възможност за водене на преговори;
- Отлична компютърна грамотност. Опит с ERP система ще се счита за предимство;
- Активен шофьор, с готовност за пътувания при необходимост със служебен
автомобил;

за контакти - 0878 38 08 50

Технолог, Химик
Доверие грижа” ЕАД , производител на перилни, миещи и почистващи препарати с
марката „EAZY”, търси сериозни и амбициозни кандидати за позицията Технолог, химик
Основни отговорности:
- Активно участие в производствения процес;
- Проучване с цел подобряване качеството и състава на продуктите;
- Внедряване на нови методи за проучване и анализ на резултатите;
- Оформя технологичната документация.
- Пряка работа с Директор Производство.
Изисквания към заемане на длъжността:
- Висше образование - Химия;
- Опит в производствения сектор ще се счита за предимство;
- Добро владеене на английски език ще се счита предимство
- Организираност, мотивация и отдаденост на работния процес.
Компанията предлага:
- Работа в стабилна и бързоразвиваща се българска компания;
- Работа на пълен работен ден с трудов договор и осигуровки;
- Динамична работа с възможност за развитие;
- Отлични условия на труд;
- Служебен телефон;
- Атрактивно заплащане;
- Служебен лаптоп;
- Квартира, при необходимост;

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашето CV с
прикачена актуална снимка. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. За
интервю ще бъдат поканени само одобрените кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД.
за контакти - 0878 38 08 50

