
 

КОНКУРС 

за свободно работно място в „ДПМ Крумовград” ЕАД 

Старши оператор ИССМО 

Отдел „Производство“ 

 

Описание на ролята:  Контролира всички дейности за депониране на флотационния отпадък в 

ИССМО и управлява водите на територията на предприятието с цел изпълнение на планираната 

работа съгласно утвърдения график в смяната си. Осигурява безопасна работна среда и спазване на 

безопасни работни практики от подчинените си съгласно  Политиките на Дружеството и в 

съответствие с наредбите за Околна среда, Здраве и Безопасност. 

Задължения:  

 Ръководи екипа от смяната си, като разпределя и проверява изпълнението на работата на 
работниците и служителите по време на смяната; 

 Определя краткосрочните производствени цели и следи за тяхното изпълнение; 

 Управлява и наблюдава работата на помпените агрегати, тръбопроводи за транспорт на 
отпадък и останалите машини и съоръжения на ИССМО и да осигури поддържане на 
необходимото ниво на вода в резервоарите; 

 Осигурява здравословни и безопасни работни условия и следи за спазването на практиките за 
безопасна работа,съгласно  Политиките на Дружеството и в съответствие с наредбите за 
Околна среда, Здраве и Безопаснос; 

 Отговаря за чистотата и реда в производствената зона. 
 
 

Изисквания: 

 Средно образование; 

 Свидетелство за управление на МПС кат. B; 

 Основни познания по управление на води; 

 1 година опит в сферата;  

 Основни познания по изграждане и експолоатяция на хидротехнически съоръжения; 

 Компютърни умения – MS Word, MS Excel; 

 Комуникативност, отговорност, дисциплинираност, работа в екип.  

Ние предлагаме: 

 Реализация във водеща международна компания; 

 Работа с модерна техника и оборудване; 

 Редовни програми за професионално обучение, отлични възможности за развитие; 

 Атрактивно заплащане и добър пакет от социални придобивки. 

 

Работното място ще бъде в Крумовград. Жените и мъжете могат да кандидатстват за 

позицията при равни условия. Ако проявавяте интерес към длъжността и желаете да 

станете част от сплотен екип от доказани професионалисти, моля изпратете 

автобиография и мотивационно писмо на адрес: dpmkjobs@dundeeprecious.com.  
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