
Днес БУЛГАРТАБАК е бързо развиваща се модерна компания, 
предлагаща голям обхват висококачествени брандове на 
конкурентни цени както на местния, така и на международните 
пазари . 

Ние сме лидер на българския пазар и продължаваме да разширяваме 
присъствието си на международните пазари като предлагаме широка гама наши 
продукти. Нашите производствени мощности включват цигарени фабрики в България и 
чужбина и тютюно-преработвателни предприятия,които отговарят на 
международните стандарти, имат съвременно оборудване и използват най-новите 
технологии в индустрията. 

 

Във връзка с попълване на ЧР екипа в едно от дружествата – София БТ, обявяваме 
свободна позиция за 

ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” 

Ref: HRM 

 Основни задължения и отговорности: 
 

 Изпълнява дейности по изготвяне и регистриране на трудови договори, 

допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори 

 Грижи се за поддържането на персоналните досиета на служителите, създава и 

поддържа лични профили на служителите в софтуерната програма за управление 

на персонала 

 Извършва дейностите, свързани с обработката на възнагражденията в 

дружеството 

 Изготвя други документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни 

бележки, удостоверения, оформяне на трудови книжки и документи за 

пенсиониране   

 Консултира мениджърите и служителите по въпроси, свързани с трудовото, 

осигурителното право и здравословните и безопасни условия на труд 

 Участва в проекти в областта на човешките ресурси или междуфункционални 

проекти в рамките на дейността 

 Активно участва в проекти за оптимизиране на работния процес,  за изграждане 

на стабилна организационна култура, за насърчаване на лоялността и т.н 

 Консултира мениджърите и служителите при създаването и ревизирането на 

организационни структури, следи тяхната ефективност и дава предложения за 

оптимизацията им 

 Участва в организирането и провеждането на ефективни програми за обучение и 

развитие на служителите от дружеството 

 
 

 Нашите изисквания към кандидатите: 



 Висше образование с икономическа или придобита квалификация в областта на 

ЧР  

 Мин 1 години професионален опит в ЧР и в частност в областта на 

администриране на персонала и обработване на възнаграждения; 

 Предишен опит в производствена компания ще се счита за предимство 

 Познаване на трудовото и социално-осигурителното законодателство 

 Владеене на английски език се счита за предимство 

 Познаване на функционалностите на интегрираната система за управление на 

човешки ресурси HeRMeS® 

 Много добра компютърна грамотност - MS Office 

 Аналитична, отговорна и с внимание към детайлите личност, готова да работи в 

екип 

 

 Ние предлагаме: 

 

 Мотивиращо възнаграждение и богат пакет допълнителни социални придобивки 

 Възможности за професионално развитие във водеща българска компания с 

международни операции 

 

 
 

Ако вярвате, че в основата на всяка успешна организация стоят мотивираните 

служители... Ако работата с хора е Вашето призвание....Ако сте отговорна и позитивна 

личност, с мотивация и интелект... 

тогава тази позиция е точно за ВАС! Изпратете ни  мотивационно писмо и автобиография, 

като задължително посочите референтния код на позицията на e-mail: 

jobs@bulgartabac.com 

не по-късно от 7 декември 2014 г. 

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при гарантиране на тяхната конфиденциалност! 

 

Уведомяваме ви, че данните, които ни предоставяте са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и 

подлежат на специален режим на защита. 

 


