Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

ОХРАНИТЕЛ
за автопатрулен екип
Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по
одобрен проект на дружеството № BG05M9OP001-1.003-2750 „Заетост за 50
безработни и неактивни лица в "Кремък" ЕООД“, финансиран по процедура
№BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ на ОП „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, „Кремък”
ЕООД търси да назначи ОХРАНИТЕЛИ за автопатрулен екип за Стара Загора и
Сливен
Изисквания:
- Завършено минимум основно образование;
- Активен шофьор – предимство;
- Чисто съдебно минало;
- Психически здрави;
- Добри комуникативни умения;
- Способност за вземане на решения в екстремни ситуации;
- Лоялност към фирмата;
- Умения за работа в екип;
- Предишен опит в областта е предимство.
Основни задължения:
- Охрана на имущества и превантивен контрол за недопускане на
посегателства;
- Осъществяване на пропускателен режим и контрол на достъпа в обектите;
- Поддържане на реда в обектите за предотвратяване на неправомерни
действия.
Ние предлагаме:
- Възможност за работа в утвърдена компания;
- Коректност в трудовите отношения.
Задължителни документи за кандидатстване:
- Заявление за кандидатстване.
- Подробна автобиография с актуална снимка;
- Копие на диплома и удостоверения за квалификация;
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Документите се подават по електронен път на: hr@kremak.com или на адрес:
гр.Стара Загора, ул. „Новозагорско шосе” № 6, п.к.178,
тел. за връзка 042/690 459; 0885 11 50 96.
С приоритет ще бъдат разглеждани кандидатурите на лица, които попадат в
следните специфични категории съгласно договор за безвъзмездна финансова
помощ по процедура № BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ на ОП
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020:
- Продължително безработни и неактивни лица;
- Безработни лица на възраст над 54 г.;
- Безработни младежи до 29 г. вкл.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално. Само одобрените
по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
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