
           www.palfinger.com 

 

 

 

 

 
„ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” EOOД  

Гр. Червен бряг, БETA Комплекс  
завод с. Тенево 

Tel: 00359 46 680 102 

1/3 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯ ПАЛФИНГЕР 

 

 
„ПАЛФИНГЕР 

ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК ” е просперираща 

европейска фирма, основана през 1932 г., със 

седалище гр.Залцбулг, Австрия. Основна 

дейност е разработка , конструиране, 

производство и търговия на кранове, мотокари и 

повдигащи устройства, намиращи приложение в 

различни области на икономиката – 

строителство, тежко машиностроене, 

корабостроене, горско стопанство, ЖП 

транспорт и др. Фирмата има поделения както в 

Австрия, така и в Германия, Бразилия, Словения, 

Франция, Италия, Канада, САЩ,  и др. държави. 

До момента заводите са 40 на брой  - в над 20 

страни. 

 

В България „ПАЛФИНГЕР” притежава два завода. Първото регистрирано 

предприятие през 1999 г. е в гр. Червен бряг, където се произвеждат модули за стрели 

на кранове. 

 От 1.07.2003 г. е открито и поделение Тенево на мястото на бившето ЗХЦ. Това е 

един от големите инвеститори в региона. Завода в с.Тенево е обособен за производство 

на различни видове хидравлични цилиндри за кранове с марка ПАЛФИНГЕР и за 

външни клиенти. Тук се работи с инструменти и оборудване от Австрия на високо 

технологично ниво. Палфингер Продукционстехник ЕООД в Тенево България бе 

избран от концерна предвид спецификата на местоположението си. 

 На 27.09.2012 г. бе открит втори цех в с. Тенево, който е обособен за 

производство на дълги и специални цилиндри. 

 През Септември 2017 г. беше открит първият Учебен център за Дуално обучение 

на територията на завода, в който се обучават ученици от специалности „Машинен 

техник“, „Мехатроника“ и „Електротехника. Учебният център служи и за обучение и на 

новите сътрудници в завода. 

         Във фирмата работят над 700 квалифицирани работници и специалисти. Поле за 

изява  в ПАЛФИНГЕР имат: 

 

 

 Заварчици  

(в завода се използват роботизирани системи) 

 

 

Заваръчен робот 
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оператори на ММ с ЦПУ 

(използват се стругови, фрезови и  

центрови машини с ЦПУ)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шлосери, монтажници  

цех за монтаж и изпитване  

на изделията на фирмата + снимки от новия монтаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 шлайфисти, фрезисти и др.професии свързани с металообработването. Акцентира се на 

обучението на сътрудниците  като се организират различни видове курсове. 

Продукцията се изнася основно за Австрия и Словения. 

 

Досан – център машина 

EMCO – струг с ЦПУ 

Нов монтажен цех 

http://www.palfinger.com/


           www.palfinger.com 

 

 

 

 

 
„ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” EOOД  

Гр. Червен бряг, БETA Комплекс  
завод с. Тенево 

Tel: 00359 46 680 102 

3/3 

 

 

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА ПАЛФИНГЕР ТЕНЕВО 

 
 

През 2010 година на централно ниво от Австрия стартира първата стажантска 

програма , насочена към дипломанти с магистърска степен от технически 

университети.    

Кандидатите одобрени през годините, към днешна дата заемат ръководни и 

ключови позиции в завода в с. Тенево. 

 Набирането на кандидати за новата програма за 2018 г. в България започва 

веднага. Одобреният стажант ще премине 18 – месечно обучение на ротационен 

принцип в различни заводи на компания ПАЛФИНГЕР в Европа.  

Програмата е с интернационален характер и ще се даде възможност стажанта да 

работи по проекти свързани с производствата в различните заводи и за целта трябва да 

прояви гъвкавост. 

Избраният стажант ще работи в тясно сътрудничество с ръководители на отдели 

в завода в с. Тенево и ще докладва резултатите от работата си по проекти директно 

пред управителя на завода.  

В работата си кандидатът (мъж или жена) ще се занимава с изготвяне на анализи 

на процесите в производството, с помощта на инструментите, с които разполага 

фирмата. 

При успешно завършване ще им бъде предложено назначаване на  ръководна 

или ключова позиция в компанията.  

 

 Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 

 

1. Завършен трети курс от техническа специалнот във ВУЗ. 

2. Добро владеене на английски език. 

 Владеене и на немски език ще се счита за предимство. 

3. Компютърна грамотност 
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4. Да притежава свидетелство за управление на МПС 

5. Умения за работа в екип 

6. Готовност за работа в производствено предприятие в и извън България. 

 

Ако желаете да се присъедините към екипа на „Палфингер” и отговаряте на 

посочените условия, моля изпратете CV и мотивационно писмо на адрес: 

Обл. Ямбол, общ. Тунджа 

8672  Индустриална зона с. Тенево 

 „Палфингер Продукционстехник България” ЕООД -  завод с. Тенево   

Отдел „Човешки ресурси” 

Или на e mail:  d.dineva@palfinger.com и val.iliev@palfinger.com  

За повече информация на тел. 046 / 680 102 

Могат да се ползват и телефона и факса изписани в горния десен ъгъл на бланката. 

 

 

 
Р-л Човешки ресурси завод с. Тенево:   Д. Динева 
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