
Във връзка с подписан Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура 

BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, Плеядес България ООД търси да 

назначи 6 безработни и неактивни лица на възраст между 30 и 54 г., над 54 г. и безработни 

и неактивни младежи до 29 години. По Програмата ще се осигури заетост по трудово 

правоотношение за период от 12 месеца, като след приключването на проекта, ще се 

запазят минимум 50% от наетите лица за минимум 12 месеца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСУЛТАНТ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 
 

 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:  

 
1. Разработва проекти, финансирани по европейски програми или с национален бюджет; 

2. Управлява проекти, финансирани по европейски програми или с национален бюджет; 

3. Преглежда и подготвя необходимата документация във връзка с подготовката и 

управлението на проектите; 

4. Осъществява и поддържа контакти с бъдещи партньори и сътрудници за изпълнение на 

проекти; 

5. Управлява комуникацията между клиенти, доставчици и партньори и отговаря за тяхната 

координация във връзка с подготовката и управлението на проектите. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 

1.Висше инженерно образование; 

2.Минимум 7 години опит на ръководна длъжност и/ или като консултант по управление; 

2.Отлична компютърна грамотност –MSOffice; 

4.Инициативност и отговорност; 

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ: 

1.Работа в млад, енергичен и мотивиран екип от професионалисти; 

2.Възможност за професионално развитие; 

3.Обучение по английски език. 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ: 

Моля представете Вашата подпробна автобиография на имейл r.mirtcheva@plejades-bg.com. 

Само предварително одобрените кандидати, представили автобиография, ще бъдат поканени 

на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВ КОНСУЛТАНТ 
 

 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:  

 
1.Разработва финансов план и участва при бюджетирането на проекти, по които фирмата 

кандидатства или ще работи. 

2.Прави цялостен анализ на финансовостопанската дейност на фирмата. 

3.Консултира, обработва, систематизира, анализира и извежда водещите тенденции в 

дейността на фирмата, с което да благоприятства процеса на вземане на инвестиционни 

решения. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 

1.Минимум 7 години професионален опит като икономист и/или в сферата на финансите 

и/или в банковия сектор. 

2.Висше образование; 

3.Отлична компютърна грамотност –MSOffice; 

4.Инициативност и отговорност; 

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ: 

1.Работа в млад, енергичен и мотивиран екип от професионалисти; 

2.Възможност за професионално развитие; 

3.Обучение по английски език. 

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ: 

Моля представете Вашата подпробна автобиография на имейл r.mirtcheva@plejades-bg.com. 

Само предварително одобрените кандидати, представили автобиография, ще бъдат поканени 

на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИНЖЕНЕР ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И ОХЛАДИТЕЛНИ 

СИСТЕМИ 

 

 
ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:  

 
1.Оценка на потенциала за енергоспестяване на проекти за енергийна ефективност; 

2.Оценка на техническата и икономическата целесъобразност на мерките и проектите за 

енергоспестяване; 

3.Проектиране. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 

1.Висше образование по специалността; 

2.Минимум една година стаж по специалността; 

3.Отлична компютърна грамотност –AutoCAD или еквивалент, MSOffice; 

4.Инициативност и отговорност. 

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ: 

1.Работа в млад, енергичен и мотивиран екип от професионалисти; 

2.Възможност за професионално развитие; 

3.Обучение по английски език. 

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ: 

Моля представете Вашата подпробна автобиография на имейл r.mirtcheva@plejades-bg.com. 

Само предварително одобрените кандидати, представили автобиография, ще бъдат поканени 

на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИК, СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА 
 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:  

 
1.Извършване и осигуряване на техническа подготовка и реализация на строително-

монтажни работи, бетонови и изкупни работи; 

2. Изготвяне на количествено-стойностни сметки към проекти за СМР; 

3. Подбор на подходящи материали за влагане в обекти, предмет на енергийни обследвания и 

технически проекти; 

4.Да следи за правилното изграждане на различни строителни съоръжения като скеле и 

други. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 

1.Средно-специално образование в областа на строителството и архитектурата; 

2.Професионален опит – над 2 години трудов стаж; 

3.Познаване на действащата нормативна уредба в областта на строителството; 

4.Познаване на принципите на ценообразуване в строителството; 

5.Отлична компютърна грамотност – MSOffice; 

 

6.Инициативност и отговорност; 

 

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ: 

 

1.Работа в млад, енергичен и мотивиран екип от професионалисти; 

2.Възможност за професионално развитие; 

3.Обучение по английски език. 

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ: 

Моля представете Вашата подпробна автобиография на имейл r.mirtcheva@plejades-bg.com. 

Само предварително одобрените кандидати, представили автобиография, ще бъдат поканени 

на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. 

 



 

АРХИТЕКТ 

 
ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:  

 
1.Извършва архитектурни заснемания и проектиране; 

2.Гарантира съответствие между разработената проектносметна документация и държавните 

стандарти, норми, правила и инструкции; 

3.Извършва заверка и защита на проекта във висшестоящи организации; 

4.Участва в разглеждането и съгласуването предложената проектносметна  Документация; 

5.Съгласува обоснованите отклонения от действащите норми, правила, инструкции с 

държавен надзор и други утвърждаващи ги организации; 

6.Спазва техническите, икономически, екологични и социални изисквания относно 

проектирането на обекти за различни предназначения. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 

1.Висше образование по специалността; 

2. Минимум една година стаж по специалността; 

3.Отлична компютърна грамотност – Autodesk Revit Architecture, AutoCAD или 

еквивалентни, MSOffice. 

4. Пълна проектантска правоспособност, 

5. Инициативност и отговорност. 

 

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ: 

1.Работа в млад, енергичен и мотивиран екип от професионалисти; 

2.Възможност за професионално развитие; 

3.Обучение по английски език. 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ: 

Моля представете Вашата подпробна автобиография на имейл r.mirtcheva@plejades-bg.com. 

Само предварително одобрените кандидати, представили автобиография, ще бъдат поканени 

на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. 

 
 

 



ОФИС АСИСТЕНТ 

  

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:  

1.Посрещане на клиенти и бизнес партньори, които посещават офиса на фирмата; 

2.Приемане, насочване и изпращане на кореспонденция и телефонни обаждания; 

3.Изготвяне на справки и приемо-предавателни протоколи. 

4. Организация на документооборота и архивиране на документи. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 

1.Завършено средно образование 

2. Добра самоорганизация на времето при изпълнението на задачите; 

3.Способност да се работи активно по няколко задачи едновременно; 

4.Позитивно отношение и умения за работа в екип. 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ: 

1. Работа в млад, енергичен и мотивиран екип от професионалисти; 

2.Възможност за професионално развитие; 

3. Обучение по английски език. 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ: 

Моля представете Вашата подпробна автобиография на имейл r.mirtcheva@plejades-bg.com. 

Само предварително одобрените кандидати, представили автобиография, ще бъдат поканени 

на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. 

 


