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Carlsberg Bulgaria AD
Карлсберг Груп е динамично и вдъхновяващо място за работа, където
ще имате възможност да работите с едни от най-добрите брандове в света.
Ние развиваме своята дейност в три региона: Западна Европа, Източна
Европа и Азия. Ние сме четвъртата по големина пивоварна компания
глобално, с широко портфолио от марки бира и други напитки. Carlsberg,
Baltika и Tuborg са сред осемте най-успешни марки бира на Стария
континент.
Карлсберг Груп има над 42 000 служители, а продуктите на компанията
се предлагат на над 150 пазара. В тези пазари ние установяваме силно бизнес
присъствие, благодарение на завладяваща новаторска амбиция и
фундаменталната промяна в начина, по който работим.
Историята на Карлсберг в България започва в далечната 1882 година,
когато в Шумен пристига чешкият майстор пивовар Франц Милде и заедно с
предприемчиви шуменци поставя началото на една от най-старите пивоварни
в България – Шуменско пиво.
След 2002 година Шуменско пиво става част от голямото семейство на
световния датски концерн Карлсберг.
В Карлсберг България работят близо 500 служители, в това число
всички служители на пивоварните в Шумен и Благоевград, както и
административния екип от офис София, търговската сила и логистичните
центрове в цялата страна.
Свободни позиции, на които може да стартирате Вашата кариера в
Карлсберг България, са:
Супервайзeр Пивопроизводство в Пивоварна Шумен;
Складов оператор в Депо Мировяне, София;
Стажант в направление Производство.
Контакти:
1 Бизнес парк София, сграда 10, етаж 4 Младост 4,
Tel: 02 44 01 346; Fax: 02 44 01 388
www.carlsbergbulgaria.bg

Coca-Cola HBC Group
Семейството на Кока-Кола Хеленик в България се състои от над 1900
ангажирани служители. Част сме от Coca-Cola HBC Group, един от найголемите бутилировачи на The Coca-Cola Company. Ежедневната ни мисия е
да доставяме радост на 595 милиона потребители, предлагайки избор от над
136 глобални и любими местни брандове, във важните за тях моменти, 24
часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Ние сме силен и талантлив екип, който постига отлични резултати, като
побеждава и се учи всеки ден в 28 страни, на 3 континента. Нашият успех
идва от съвместната ни работа като един, за да постигнем позитивна промяна
в местните общности, в които работим.
Уникалната ни структура в България предоставя много и разнообразни
възможности за развитие в областта на Производството, Логистиката,
Продажбите, Маркетинга, Финансите, Човешките ресурси, IT системи и
решения, Връзки с обществеността, Център за споделени услуги в областта
на Финанси и ЧР и много други, някои неочаквани, но винаги вълнуващи.
Свободни позиции, на които може да стартирате вашата кариера в
Кока-Кола ХБК България, са:
• Мениджър производство, Банкя;
• Началник смяна в производствен център Костинброд;
• Електрончик в производствен център в Костинброд;
• Микробиолог (производство на безалкохолни напитки);
• RISE Management trainee program in Production/Quality Assurance;
• RISE Management trainee program in Logistics.
За кореспонденция: jobs.bulgaria@cchellenic.com

CTeam
CTeam е компания създадена по един от най-успешните бизнес модели в
областта на управления и развитие на човешките ресурси в България, който
съчетава едни от най-добрите международни практики, спецификите на
местния пазар и познаване на цялостния процес при управлението на
човешкия капитал.
Нашият екип е съставен от висококвалифицирани експерти с
дългогодишен опит в областта на:
•
Подбор на персонал
•
Обучение и развитие на таланти
•
Анализ на личностен профил
•
Проучване на възнагражденията и стимулите
•
Обработка на възнаграждения и администриране на персонал
Телефон: 0877464784; Е-мейл: recruitment@cteam.bg
Свободни позиции:
 Заместник-Управител на магазин за хранителни стоки /София/;
 Началник смяна в ХВП /Пловдив/;
 Ръководител Лаборатория в ХВП /Пловдив/
 Специалист изкупуване на мляко в ХВП /Пловдив/
 Началник склад /София/;
 IFS Auditor /Sofia/;
 Лекари и медицински сестри /Русе/;
 Маркетинг мениджър /Пловдив/;
 Търговци за сертифицираща компания /София/;

 Административен асистент с турски език /Пловдив/;
 Медицински представител /Пловдив, София и Варна/;
 Junior Financial Specialist with English, German, French, Dutch or
Italian /Sofia/;
 Служител в център за обслужване на клиенти /София/;
 Маркетинг асистент - търговска мрежа /София/;
 Database Administrator with English /Sofia/

Happy Bar & Grill
Верига ресторанти „Happy Bar & Grill” съчетават американския опит в
ресторантския мениджмънт, българските предпочитания към вкуса на
храната, уютната атмосфера и перфектно обслужване.
На територията на България Happy Bar&Grill има ресторанти в град
София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.
Свободни позиции има за готвачи, пом. готвачи, сушисти сервитьори,
пом. сервитьори, хостеси и бармани.
Ако проявявате интерес заповядайте на нашия щанд или посетете
Кариери на нашия сайт https://www.happy.bg/.
Телефон за връзка за София 088 4541 102.

Търговска верига „Фантастико”
Предлаганите от нас работни места са за позициите :
1.) Касиер
2.) Продавач-консултант
3.) Обслужващ кулинарен щанд
4.) Продавач-консултант за сектор „Риба“
5.) Продавач-консултант за нощна смяна
6.) Мърчандайзър кулинарен щанд
7.) Заместник управител в супермаркет
•Търговска верига „Фантастико” е семейна българска компания, основана
през 1991 г. и днес управлява 41 супермаркета.
•Компанията дължи успеха си на лоялността и оценката на множество
служители и клиенти, избрали фирмата за свой работодател или магазините
за свое място за пазаруване.
•Във „Фантастико” работят над 3 000 човека, които са част от един
професионален, сплотен и отговорен екип.
•С разрастването на веригата броят на служителите непрекъснато расте,
както и професионалните възможности.
•По-голямата част от нашите служители работят в компанията повече от 5
години, като много от тях са израснали професионално в нея.

За контакти
„ВАН ХОЛДИНГ“ ЕООД.
Телефон: 0894 777 460; 0894 777 478
E-mail: jobs@ff-bg.net ; vesela.saparevska@ff-bg.net ; margarita.ignatova@ffbg.net
Лица за контакт: Маргарита Игнатова и Весела Сапаревска

Агенция по заетостта
Агенцията по заетостта (АЗ) е изпълнителна агенция към министъра на
труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по
насърчаване на заетостта, като изпълнява функции, свързани със защитата на
пазара на труда, професионалното ориентиране, обучението на възрастни и
извършването на посреднически услуги по заетостта.
Агенцията по заетостта предоставя услуги на търсещи работа лица и
работодатели.
Контакти:
Кариерен център към ДРСЗ - София: адрес, ул.Софроний Врачански №104,
тел. 0882 825 094 – Емилия Караджинова, кариерен консултант,
e-mail- karieren_centar_drsz@abv.bg
Кариерен център към АЗ: София, ул. Странджа №64, тел. 0889 882 547 –
Даниела Ненкова, кариерен консултант, e-mail- karieren_centar_az@abv.bg

