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Снак Арт АД, в качеството си на бенефициент по проект “Създаване и развитие на социално 

предприятие „Снак Арт“ за производство на енергийни блокчета, съгласно договор за 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0479-C01, осъществяващ се с финансовата 

подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на 

социалното предприемачество” 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПЕРСОНАЛ: 

 

I. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 
- лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица;  

- безработни младежи до 29 годишна възраст /включително/; 

- безработни лица с трайни увреждания;  

- безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си;  

- продължително безработни лица; без професионална квалификация; 

- безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-

годишна възраст 

- студенти /задочна, дистанционна форма на обучение/ 

- безработни над 54-годишна възраст, както и други групи безработни лица; 

 

1. МАЙСТОР СЛАДКАР- 1 щатна бройка  
Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

- отговорност в работния процес; 

- мотивация и желание за учене; 

- инициативност и поддържане на екипна атмосфера; 

Необходими документи: 
– автобиография; 

– копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит; 

Описание на длъжността: 

- организира, ръководи, координира, контролира и участва в процеса на приготовлението на 

сладкарската продукция, нейното външно оформяне и издаването й;  

- отговаря за ефективното използване на суровините без да се нарушава технологията;  отговаря 

за правилното съхраняване на продуктите и готовата продукция; 

 

2. РАБОТНИК СЛАДКАРСКО ПРОИЗВОДСТВО – 10 щатни бройки  

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

- отговорност в работния процес; 

- мотивация и желание за учене; 

- инициативност и поддържане на екипна атмосфера; 

Необходими документи: 

– автобиография; 

– копие на трудова книжка; 

Описание на длъжността: 

- участва в процеса на приготовлението на сладкарската продукция, нейното външно оформяне и 

издаването й; 

 

3. ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ – 2  щатни бройки  

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

- комуникативност и проактивност; 

- отговорност в работния процес; 

- мотивация и желание за учене; 

- инициативност и поддържане на екипна атмосфера; 
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Необходими документи: 

– автобиография; 

– копие на трудова книжка; 

Описание на длъжността: 

- развиване на дистрибуцията на компанията в цялата страна; 

- поддържане и разширяване на мрежата от клиенти и договаряне на условията; 

- иницииране, участване в организирането и осъществяването на провежданите маркетингови 

активности; 

 

4. Шофьор – 1 щатна бройка  

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

- отговорност и дисциплина в работния процес; 

- мотивация и желание за учене; 

- инициативност и поддържане на екипна атмосфера; 

Необходими документи: 

– автобиография; 

– копие на трудова книжка; 

Описание на длъжността: 

- на базата на заявки, дистрибутира продукти 

 
5.ДОМАКИН – 1 щатна бройка  

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

- отговорност и дисциплина в работния процес; 

- мотивация и желание за учене; 

- инициативност и поддържане на екипна атмосфера; 

Необходими документи: 

– автобиография; 

– копие на трудова книжка; 

Описание на длъжността: 

- организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали; 

- контролира качеството на доставените стоково-материални ценности, предоставени му за 

съхранение и разходване 

- води отчетност за съхраняваните и отпуснати стоково-материални ценности 

 

6. ПАКЕТИРОВАЧ – 5 щатни бройки  

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

- отговорност в работния процес; 

- мотивация и желание за учене; 

- инициативност и поддържане на екипна атмосфера; 

Необходими документи: 

– автобиография; 

– копие на трудова книжка; 

Описание на длъжността: 

- опаковане и поставяне на етикети на заготовки и на готова продукция 

II. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и 

интервю. 

Място и срок за подаване на документи за участие: 
Документите за участие в конкурса се подават до 30.08.2018, на ел.поща: borislava@3artfood.bg, 

тел: 0884/ 328 231 
Връзка ще бъде осъществена само с кандидатите, отговарящи на изискванията. 
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