
                                           
 
 

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково включва в дейността си направленията 

водоснабдяване, канализация, пречистване на отпадни води и инженерингова дейност. 

Дружеството поддържа, експлоатира и стопанисва водоснабдителните и канализационни 

мрежи, системи, съоръжения и пречиствателни станции на територията на Хасковска 

област. Обслужва районите – Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград, Любимец, 

Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Стамболово, Тополовград и прилежащите селски 

райони. 

Ние знаем, че най-ценният актив за компанията са хората и те са ключът към големите 

постижения. В тази връзка и с цел разширяване на екипа, стартираме процедура за подбор 

на кандидати за позицията: 

 
 

Машинист на багер – за район Хасково 
 

 
Роля отговорности на  позицията: 

 

- Управление и експлоатация на машината при извършване на земекопни дейности. 
- Превоз на товари и др., при стриктно спазване на правилата за движение и 

изискванията за безопасност.  
- Укрепване и обозначение съгласно изискванията при превоз на извън габаритни 

товари. 
- Ежедневен преглед и поддръжка на техническото състояние на експлоатираното 

средство. 
- При необходимост монтаж към земекопната машина на различни прикачени 

устройства и приспособления. 
- Обслужване на поверената техника, в т.ч. зареждане и отчитане на горива, 

смазочни материали и др. консумативи. 
- Извършване на текущи ремонти, съобразно регламентираните срокове. 

 

Основни изисквания: 
 

- Средно образование 

- Свидетелство за правоспособност 

Компанията предлага: 
 

- Възможност за професионална реализация и работа в екип от доказани 

професионалисти; 

- Коректно трудово правоотношение, стриктно спазване на трудовото и осигурително 

законодателство; 

- Допълнителни стимули и социални придобивки, съгласно действащият Колективен 

трудов договор, в т.ч. допълнителен платен годишен отпуск, ваучери за пазаруване 

и др.  

- Въвеждащо обучение и възможност за квалификационни обучения. 

Ако проявявате интерес към обявената позиция, изпратете своя автобиография на e-mail: 
HR@vik.haskovo.com или заповядайте на място в отдел „Човешки ресурси”! 
 
За контакт или допълнителна информация: 038 / 50 16 47 
 

Всички предоставени от Вас данни, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат 
използвани единствено за целите на настоящия подбор! 
 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю! 
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