РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по заетостта
Дирекция „Бюро по труда” гр. Кюстендил

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА
В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - КЮСТЕНДИЛ
към 23.07.2018
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 Организатор обучение
2 Учител по история
1 Учител по математика и
информационни технологии
1Учител по история и география
2 Учител по музика
1 Учител по изобразително изкуство
1 Учител по руски език
1 Учител по информатика

Висше, опит
Висше, педагогическо,опит
Висше математика и информатика

1 Учител по химия

Висше, химия

1 Учител по билогия

Висше, биология

1 Учител по физика и математика

Висше, физика и математика

1 Учител по география

Висше, география

1 Юрисконсулт

Висше право, работа с компютър

1 Счетоводител, оперативен

Висше/ средно счетоводство

2 Администратор, хотел

Висше, средно

Висше история и география
Висше музика
Висше, педагогическо, опит
Висше, руска филология
Висше, информатика

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО- НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1 Главен специалист
1 Помощник на учителя

Средно, строителство и
архитектура
Средно

1 Социален терапевт

Средно

1 Техник, геодезия и картография
1 Организатор, производство

Средно професионално, работа с
компютър
Средно, шофьорска книжка

9 Продавач- консултанти

Средно

2 Работници, сглобяване на детайли

Основно

18 Шивачи, мъжко/ дамско облекло

Средно

2
8 Разпределители на материали и
полуфабрикати
7 Оценител, облекла

Средно

14 Оператор на автоматизирани машини

Средно

4 Машинен оператор, преса за гладене

Средно

2 Гладачи

Средно

3 Шивачи

Средно

1 Производител, мебели

Средно, работа със CNC машина
и CAD
Средно

2 Тапицери
12 Машинни оператори, обувно
производство
4 Кроячи, кожи
3Дърводелец, мебелист
1 Оператор ЦПУ
2Оператор на машина в производство
5 Машинни оператори, банциг
4 Бояджия, изделия от дърво
1 Склададжия
2 Автомонтьори
5 Заварчици
5 Шлифовчици

Средно

Средно, опит в обувно
производство
Средно
Средно
Средно
Средно
Средно,опит
Основно
Средно
Средно
Основно, свидетелство за
заварчик
Основно, румънски език

5 Настройчика на металообработващи
машини
2 Електрозаварчик

Основно, румънски език

1 Монтажник, електрически елементи

Средно

2 Машинен оператор

Средно

2 Машинен оператор, навиване на бобина

Средно

10 Механошлосери

Средно

10 Работници в производство на метални
конструкции
1 Машинен оператор пластмасови
изделия
2 Водопроводчик /външно
водоснабдяване и канализация/
1 Готвач

Средно

3 Работник, кухня

Основно

2 Мияч, превозни средства

Средно, шофьорска книжка

1 Сервитьор
2 Бармани

Средно,основно,опит
Средно

2 Месачи
1 Шофьор, лекотоварен автомобил
3 Работник строителство

Средно
Средно, кат. В
Основно, опит

Средно

Средно
Средно,опит
Средно,опит
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3
8 Резачи, горски дървен материал
25 Общи работници

Средно, основно, документ за
работа с моторен трион
Основно, средно

В. ОТ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ
Обявен конкурс за вакантни войнишки длъжности във военни формирования от състава
на Сухопътни войски за приемане на военна служба за София-15 длъжности, гарнизон
Стара Загора - 80 длъжности, гарнизон Карлово-80 длъжности, Сливен -20 длъжности,
Асеновград -20, Мусачево-13 длъжности, Смолян -25 длъжности, завършили
граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за
кандидатстване-14.08.2018 г .
Обявен конкурс за 78 вакантни войнишки длъжности във военни формирования от
състава на Военновъздушни сили за приемане на военна служба на лица, завършили
граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за
кандидатстване – 30.07.2018 г. чрез структурите на Централно военно окръжие по
постоянен адрес на местоживеене.
Обявен конкурс за вакантни войнишки длъжности във военни формирования от състава
на Съвместно командване на силите за приемане на военна служба за Бургас- 27
длъжности,
завършили граждански, средни или висши училища в страната и в
чужбина. Срок за кандидатстване – 24.08.2018 г. чрез структурите на Централно
военно
окръжие
по
постоянен
адрес
на
местоживеене.
Обявен конкурс за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов
оркестър – 4 длъжности, военните духови оркестри на Сухопътните войски – 9
длъжности и Военновъздушни сили с оркестранти – 1 длъжност чрез приемане на
военна служебна лица, завършили граждански, средни или висши училища в страна и
чужбина на 28.08.2018 г. и 29.08.2018 г. чрез структурите на Централно военно
окръжие
по
постоянен
адрес
на
местоживеене.
Повече информация може да получите във Военно окръже- Кюстендил телефон за
контакт- 078/ 55-20-63.
Информация за работните места може да получите в Дирекция «Бюро по труда»
Кюстендил, ет.7 ст.2 и 7

Директор ДБТ:......... /п/...............
(Юлиана Хаджиева)
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