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“ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД  – ПОД. 
С.ТЕНЕВО  

 
Търси да назначи: 

КОНТРОЛЬОР ПО КАЧЕСТВОТО 

Описание: „ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК ” е просперираща европейска фирма, със 

седалище гр. Залцбург, Австрия,  световен лидер в производството на автокранове и подемно-
транспортни системи. Фирмата търси да назначи в производствения си завод в с. Тенево кандидати 
за позицията: 
 

КОНТРОЛЬОР ПО КАЧЕСТВОТО 

На тази позиция ще бъдете отговорен за: 

 Осъществяване контрол на качеството на случайни проби или планирана извадка от 
продукцията по време или след приключване на производствения процес и документиране 
на този контрол. 

 Организиране и надзор контрола на качеството от страна на сътрудниците на работното 
място - по време на производствения процес. 

 Контрол на качеството и изготвяне на документация при усвояването на нови продукти. 

 Изготвяне планове за контрол за нови продукти и актуализация на съществуващите планове 
за контрол при промени в конструктивната документация или производствения процес. 

 Анализ на причините за допуснато производство на некачествени продукти, предлагане 
мерки за отстраняване на тези причини и проследяване на изпълнението на тези мерки. 

 Управление на продукти с установени отклонения в качеството 

 Осъществяване последващ контрол на качеството след извършени ремонти на продукти с 
установени отклонения и документиране на този контрол с цел доказване отстраняването на 
отклоненията. 
 

Изисквания за квалификация: 

 Средно техническо образование.   

 Работа с мерителни инструменти – Шублер, Микрометър, Двуточков вътромер, Дебеломер 
за покритие и Уред за контрол грапавост на повърхности. 

 Разчитане на техническа документация – Чертежи, Норми и Стандарти. 

 Компютърна грамотност ( Word, Excel, Outlook ). 

 Умения за работа в екип. 
 

Предимства: 

 Висше техническо образование.   

 Владеене на немски или английски език – минимум основно ниво.                                                                                                                                                          

 Стаж в машиностроенето, или по-конкретно контрол качеството на продукцията. 

 Умения за работа със специализирани мерителни средства – 3D мерителна машина, 
Твърдомер, Микроскоп, Ендоскоп… 

 Завършено обучение за Пълномощник по качеството 

 Завършено обучение и сертификат за Одитор на система по качеството.  

 Завършено обучение и сертификат от акредитиран сертифицираш орган за дефектоскопист 
ниво 2 по методи VT, UT, MT, PT. 

 Обслужване на производствена система - SAP. 

 Компютърна грамотност ( Power Point, Visio, Бази данни ). 
 

Ние предлагаме: 

 Работно място в чуждестранна фирма; отговорна и динамична работа 

 заплащане включващо основна заплата и месечна премия  

 Отговорна и динамична работа 
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 Добро заплащане  

 Възможност за развитие 

 Обучение в и извън страната 
 осигурен транспорт 

 обучение за придобиване на квалификация  

 допълнителни здравни застраховки и застраховка „Живот“ 

 обслужване на медицинско лице 

 допълнителни бонуси 2 пъти годишно 

 атрактивно заплащане 

 
“Палфингер ПТ България” ЕООД с.Тенево /бившия ЗХЦ/ 
 

В случай, че имате интерес към нашето предложение за работа и считате, че отговаряте на 
изискванията, моля изпратете Вашите автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка в срок до ………. 

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени 
на интервю. 

 
За допълнителна информация:  Тел. 046 / 680102  и 046 / 680 182 
 

 

 

 

 


