
"МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК"ЕАД, КЛОН РУДНИК "ТРОЯНОВО-1", с.Трояново 

О Б Я В А 
Рудник "Трояново-1" търси да назначи  работници за следните работни места: 

 

№ Работно място 
Участък 

(отдел) 
Брой 

Степен на 

изисквано 

образование 

Изисквана специалност Изисквана квалификация, правоспособност 
Необходими документи 

за кандидатстване 

1 
Инженер дизелови 

двигатели 

Верижни 

машини 
1 

висше - 

магистър 

Транспортна техника и 

земеделска техника и 

технологии; ДВГ; Трактори и 

кари;  

Трудов стаж: 2 години; Професионална 

квалификация:магистър инженер;  

1.Молба до управителя на 

рудник "Трояново-1"; 

2.Автобиография;    

3.Диплома за завършено 

образование  4.Документи 

за професионална 

квалификация  

2 

Машинист 

локомотивен - над 

1500 к.с. 

Ж.п.транспорт, 

звено 

"Експлоатация" 
3 

средно 

специално 

(III-та 

кв.степен) 

Експлоатация и ремонт на 

ел.локомотиви; 

механотехническа; 

електротехническа 

Професионална квалификация: техник по 

специалността, преквалификация - локомотивен 

машинист; Правоспособност: Документ за 

правоспособност на локомотивен машинист на 

EL-2; Защитена IV квалификационна група по 

ел.безопасност 

1.Молба до управителя на 

рудник "Трояново-1"; 

2.Автобиография;    

3.Диплома за завършено 

образование  4.Документи 

за професионална 

квалификация и 

правоспособност 

3 
Техник-механик 

ревизор на вагони 

Ж.п.транспорт, 

Вагонно-

ревизорски 

участък 

3 

средно 

специално 

(III-та 

кв.степен) 

Железопътна техника - 

вагони; Управление на 

транспортно предприятие - 

ж.п.транспорт; Експлоатация 

на вътрешно заводски 

ж.п.транспорт 

Професионална квалификация:техник по 

специалността; Преквалификация: механик по 

техническа експлоатация на вагоните (ревизор 

вагони); Правоспособност:Свидетелство за 

правоспособност за МТЕВ 

1.Молба до управителя на 

рудник "Трояново-1"; 

2.Автобиография;    

3.Диплома за завършено 

образование  4.Документи 

за квалификация и 

правоспособност 

4 
Машинен оператор 

транспортно-
Добив 3 средно   

Професионална квалификация: удостоверение за 

професионално обучение за професията 

1.Молба до управителя на 

рудник "Трояново-1"; 



технологична 

машина - ГТЛ 1800 РТНК-1 1 
"машинист на ел.задвижваща станция на ГТЛ за 

открит рудник" Правоспособност:Свидетелство 

(удостоверение) за правоспособност за машинист 

на ел.задвижваща станция на ГТЛ за открит 

рудник  

2.Автобиография;    

3.Диплома за завършено 

образование  4.Документи 

за квалификация и 

правоспособност 
РТНК-2 4 

5 
Електрошлосер - 

ГТЛ 
Добив 2 

средно 

специално 

(III-та 

кв.степен) 

МЕМ, Ел.машини и апарати, 

Ел.снабдяване и 

ел.обзавеждане, ел.централи 

и мрежи, АП (от ТМП и ТЕТ) 

Професионална квалификация: ел.техник по 

специалността;     Трудов стаж: Съгласно 

Правилник за безопасност и здраве при работа в 

електрически уредби на електрически и 

топлофикационни централи и по електрически 

мрежи; Правоспособност:Съгласно Наредба за 

техническа експлоатация на 

енергообзавеждането    

1.Молба до управителя на 

рудник "Трояново-1"; 

2.Автобиография;    

3.Диплома за завършено 

образование  4.Документи 

за квалификация и 

правоспособност 

        

        

*Срок за подаване на документите - до 22.01.2016год. (вкл.) 

*Молба се подава за конкретна длъжност. 

*Документите се завеждат в деловодството на рудник "Трояново-1" и по служебен път се предават в отдел "Човешки ресурси" 

*След класирането по документи с подходящите кандидати ще бъде проведено интервю. 

Данните, които ни предоставяте доброволно, са лични данни по ЗЗЛД. Те подлежат на специална защита и ние поемаме 

ангажимент да ги опазваме, съхраняваме и използваме само за наша информация и да не ги предоставяме на трети лица. 

 


