
05.01.2021г. 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА И ЛЯСКОВЕЦ 

No. Длъжност брой Образование 
Други 

изисквания 

1 
9329-0017/Обслужващ работник, 
промишлено производство 4 Средно  1 год. стаж 

1765 
9329-0017/Обслужващ работник, 
промишлено производство 3 Средно  1 год. стаж 

1763 9112-0004/Чистач/ Хигиенист 1 Средно   

1766 
8332-2006/Шофьор, товарен автомобил 
(международни превози) 3 

Средно / Моторни превозни средства, кораби и 
въздухоплавателни средства 

Английски 
език;           2 
год. стаж 

1764 9321-0007/Пълнач 1 

Професионална квалификация / Моторни 
превозни средства, кораби и 
въздухоплавателни средства (правоспособност 
за водач на мотокар),Средно   

1762 2411-6004/Счетоводител 3 
Висше / Икономика (СЧЕТОВОДСТВО И 
КОНТРОЛ ИЛИ ФИНАНСИ) 

MS Office;    1 
год. стаж 

1758 5243-0002/Продавач, разносна търговия 1 Средно   

1759 5142-2003/Маникюрист 1 
Средно / Фризьорски и козметични услуги 
(Маникюрист)  2 год. стаж 

1760 5141-2001/Фризьор 1 Средно  2 год. стаж 

1761 9412-0003/Работник, кухня 1 Средно  1 год. стаж 

1750 7115-2002/Дърводелец 1 
Средно / Производствени технологии – 
дървесина, хартия, пластмаси и стъкло  2 год. стаж 

1756 7223-1015/Стругар 1 
Средно / Машиностроене, металообработване и 
металургия  2 год. стаж 

1751 3122-3002/Организатор, производство 1 

Висше / Машинно инженерство,Висше / 
Електротехника, електроника и  
автоматика,Висше / Материали и 
материалознание  2 год. стаж 

1743 8160-2022/Машинен оператор, силози 1 Средно   



1748 4416-2002/Служител, човешки ресурси 1 Висше / Икономика  5 год. стаж 

1745 8332-2010/Шофьор, товарен автомобил 1 Средно  5 год. стаж 

1744 5223-2001/Продавач-консултант 1 
Средно / Електроника, автоматика, 
комуникационна и компютърна техника MS Office 

1747 8344-2003/Водач, електрокар 1 

Средно,Професионална квалификация / 
Моторни превозни средства, кораби и 
въздухоплавателни средства (Водач 
електрокар, мотокар)  5 год. стаж 

1733 5223-2001/Продавач-консултант 1 Средно / Търговия на едро и дребно MS Office 

1734 
5245-0001/Обслужващ, 
бензиностанция/газостанция 2 Средно   

1735 
2411-6003/Заместник главен 
счетоводител 1 

Висше / Икономика (Счетоводство и 
контрол),Висше / Икономика (Финанси) 3 год. стаж 

1719 
8322-2006/Шофьор, лекотоварен 
автомобил 2 Основно  2 год. стаж 

1709 9622-0001/Общ работник 1 Основно,Средно   

1682 3115-3004/Техник, механик 1 

Средно / Машиностроене, металообработване и 
металургия,Средно / Електротехника и 
енергетика,Професионална квалификация 
(Лицето трябва да има познания в областта на 
Механика, Пневматика, Електротехника и 
електроника.),Висше / Машинно 
инженерство,Висше / Електротехника, 
електроника и  
автоматика  1 год. стаж 

1664 5223-2001/Продавач-консултант 2 Средно   

1659 7531-1003/Шивач, мъжко/дамско облекло 5 Средно (Производство на облекло от текстил) 3 год. стаж 

1661 7531-1003/Шивач, мъжко/дамско облекло 5 Средно (Производство на облекло от текстил) 3 год. стаж 
 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 

240 5223-2001/Продавач-консултант 2 Средно / Търговия на едро и дребно   
 



МТСП и АЗ организират онлайн форум „Кариера в
България”
2020-12-23 12:17:00

На  12  януари  2021  г.  от  11  часа  българско  време  (10  часа  централно  европейско
време)Министерството  на  труда  и  социалната  политика в  сътрудничество  с  Агенцията  по
заетостта ще организира онлайн кариерен форум „Кариера в България“.  Събитието ще се
проведе  чрез  платформата  на  Европейската  комисия  „Европейски  дни  на  труда”  -
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/career-bulgaria

Регистрацията за участници и работодатели вече е отворена на страницата на събитието и е
напълно безплатнa.

Представители на Министерството на труда и социалната политика в сътрудничество с най-
добрите  професионалисти  в  трудовото  посредничество  на  Агенцията  по  заетостта  ще
предоставят ценна информация за възможностите за стартиране или продължаване на своята
професионална реализация в България,  трудовото и социално законодателство в страната,
мерките  за  съчетаване  на  личния  и  професионалния  живот,  програмите  за  стажуване  и
повишаване на професионалната квалификация, както и данни за условията на живот и работа 
в  страната.  В  събитието  ще  участват  също  представители  на  Националния  осигурителен
институт,  Националната здравноосигурителна каса и на Службите по трудови и социални
въпроси на МТСП към посолствата на Република България в европейските страни с най-големи

https://www.europeanjobdays.eu/en/events/career-bulgaria?fbclid=IwAR1ihkfGzR7yzPObv0JipvBaALtAW-RJZn8Y-N9bxGToDjfREsDqzpc8wW4
https://www.europeanjobdays.eu/bg/events/кариера-в-българия


български общности, които ще съдействат на участниците с отговори на въпроси.

Работодателите ще имат възможност да презентират фирмите си, да заявят свободни работни
места,  да  осъществят  контакт  с  голям брой  участници  от  разнообразни  образователни  и
квалификационни направления, да провеждат интервюта с избрани кандидати и да управляват
цялостния процес по наемане на съответните лица. 

На кариерния форум участниците ще имат възможност да осъществят директен контакт с
работодатели, да се информират за предлаганите от тях работни места и да кандидатстват по
обяви за работа.

Можете да се включите в събитието от всеки компютър или мобилно устройство с интернет
връзка. Това е възможност да спестите време, усилия и разходи при търсене на работа или на
кандидати по обявени позиции!

Очакваме Ви!

Подробна информация за събитието, възможност за регистрация и контакти на организаторите
 са налични на страницата на провеждане на събитието  на български и английски език.

https://www.europeanjobdays.eu/bg/events/кариера-в-българия?fbclid=IwAR1ihkfGzR7yzPObv0JipvBaALtAW-RJZn8Y-N9bxGToDjfREsDqzpc8wW4
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