
 

 

 
 
 
 

 ШОФЬОР, 2-ра категория 
(базиран в депото ни в село Мировяне) 

 
Описание на позицията 
Всеки ден ние търсим нови начини да станем по-добри в работата си и да достигнем пълния си потенциал. И ключът към всичко 
това е нашият екип. Карлсберг е мястото, където екипът означава всичко и заедно с това всеки отделен колега има възможност 
да се отличи. За нашия екип Транспорт и Дистрибуция, търсим колега, който да се присъедини на позиция Шофьор, 2 категория. 
Ако сте готови да се присъедините към екип от професионалисти, споделящи глобален опит умело преплетен с локални 
практики, с помощта на които да надградите своите знания и умения, това е вашата позиция! 

 
Вашите отговорности ще включват: 

• Превозва продукти на Компанията по 
предварително зададени маршрути 

• Отговаря за опазването на моторното превозно 

средство 

• Опазва фирмената тайна и поверителната 
информация за компанията, станала му известна 
във връзка с изпълнението на служебните му 
задължения 

• Осъществява регулярни прегледи пред КАТ, ДАИ и 
други контролни органи 

• Носи материална отговорност за поверената му 
стока в камиона 

• Спазва Закон за движението по пътищата и 
правилника за прилагането му 

 
Ние търсим: 

• Минимум една година опит на сходна позиция 

• Добри механични познания. С голямо предимство 
ще се разглеждат кандидати с квалификация за 
Механик 

• Свидетелство за управление на МПС, категория 
„C+E“; 

• Възможност за командировки на територията на 
Република България. 

• Базови познания за работа с компютър 

 

Какво можете да очаквате? 

• 21+ дни платен годишен отпуск (допълнителни дни 
отпуск при натрупан трудов стаж в Карлсберг България) 

• Допълнително здравно осигуряване 

• Годишен бонус, базиран на постигнати резултати 

• Бонус за Великден и Коледа + фирмени продукти 

• Бонус за лични събития за служителите (сватба, 
раждане на дете и други) 

• Ваучери за храна и сума за транспорт 

• Програми, базирани на международни стандарти за 
здраве и безопасност при работа 

• Вътрешно-фирмени събития, които ни обединяват 
около нашата обща страст: бирата!  

• Програма за препоръки 

• Възможности за развитие на нови знания: подкрепа от 
ментори, тренинг в зала, електронна платформа за 
обучение + регулярно организирани вътрешни обучения  

• Любопитен и иновативен екип, който винаги се стреми 

да надхвърли постигнатите резултати  

• Целеустремена компания водена от амбициозна 
стратегия в областта на корпоративната социална 
отговорност   

 
Очакваме Вашата автобиография на jobs@carlsberg.bg!  
 
Кандидатствайте днес! 

 
 

 

Карлсберг Груп: Произвеждаме бира за по-добро днес и утре 
 
За нас успехът винаги е бил в разнообразието от пиво, марки и колеги. В Карлсберг работим усилено, за да привличаме и развиваме екип с глобално 
мислене, толерантност към различните култури, с международен опит, като така се стремим да осигурим гъвкава организация, която е 
подготвена за бъдещи постижения. Чрез признаване и насърчаване споделянето на различни гледни точки ние повишаваме нашата 
конкурентоспособност. Този подход ни носи успехи и оползотворявайки ефекта от многообразието подкрепяме растеж на бизнеса. В Карлсберг се 
стремим да осигурим равнопоставени възможности независимо от социалната идентичност и насърчаваме всички кандидати да вземат участие 
в отворени процеси по подбор независимо от техния пол, националност, вероизповедание или други правно защитени характеристики.  

 

ЕДНО  

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

РАЗЛИЧНИ  

РЕШЕНИЯ 

 
НАШАТА РЕЦЕПТА 

ЗА УСПЕХ 

mailto:jobs@carlsberg.bg
mailto:jobs@carlsberg.bg

