
  
  

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА 
 
 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр. ЗЛАТОГРАД  
 

 ИНФОРМИРА   ЗА ОБЯВЕНИТЕ  СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА  
КЪМ  10.12.2019г. 

 
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД: 

 
 

 11 машинен оператор, шиене / опит, мотивация за работа; 
Работните места са за Златоград, Долен и Старцево в няколко 

шивашки фирми/ 

 

 
 

 

 1 счетоводител/ за лица с  трайно намалена 
работоспособност;висше образование и чужд език/ 

 

           
 

 4 машинен оператор  /за гр. Кърджали – Завод за 
производство на каучукови изделия; Работодателят предлага 

добро заплащане, безплатен транспорт и храна/ 
 

 
 



 

 3 електротехник, промишлено предприятие 
 1 готвач 

 

НОВО!!! 
 

По проект в шивашка фирма в Златоград търсим: 
 

 1 гладач, ютия/ за лица със средно образование на 

възраст 30-54г. за 6 месеца, 8 часов работен ден/ 
 1 машинен оператор, шиене/ за лица на възраст 30-54г. 

за 6 месеца, 8 часов работен ден / 
 1 машинен оператор, шиене/ 12 месеца заетост, 8 часов 

работен ден, лица над 54 години/ 

 1 чистач, производствени помещения12 месеца заетост, 8 
часов работен ден, лица над 54 години/ 

 1 контрольор, качество – 12 месеца / за лица на възраст 
над 54 години/ 

 4 Работник, спомагателни шивашки дейности12 месеца 
заетост, 8 часов работен ден, лица над 54 години/ 

Всички кандидати за работа ще преминат първо обучение по  
ключова  компетентност през м. декември. 

 
 

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО: 
 

 
 3 работно място за машинен оператор , шиене /опит, мотивация 

за работа/ 

 

  
 

 

 4 работник, строителството 

 1 общ работник 
 2 продавач-консултант 

 1 сметосъбирач 
 
 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ПРОУЧВА  УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ОТ 
ДИРЕКЦИИ „БЮРО ПО ТРУДА”. 
 АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ИЗРАЗИТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ, МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ НА СЛЕДНИЯ 
АДРЕС: 
HTTPS://WWW.AZ.GOVERNMENT.BG/PAGES/ANKETI/ 
АНКЕТАТА Е АНОНИМНА! 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ В ДБТ – ЗЛАТОГРАД, УЛ. „СТЕФАН 

СТАМБОЛОВ” №1, ЕТАЖ 7, 
СТАИ № 2 И  9  И ФИЛИАЛ НЕДЕЛИНО 

  

https://www.az.government.bg/pages/anketi/


ДДииррееккцциияя  „„ББююрроо  ппоо  ттррууддаа””    

ггрр..  ЗЗллааттооггрраадд  
Златоград 4980, ул.“Стефан Стамболов” № 1,  

телефони: 03071/22-43; и филиал Неделино 03072/3788 
e-mail:dbt-zlatograd@mbox.is-bg.net 


