
 

 

Тимбарк България ЕООД е основана през 2005г., след придобиването на Queen’s от Маспекс Вадовице 

Груп (Maspex Wadowice Group). Портфолиото на Тимбарк България ЕООД се простира в различни 

сектори като: сокове, нектари и напитки; минерални и овкусени води; разтворими продукти; бисквити, 

като водещите марки в продуктовата гама са Queen’s, Nestea, Tedi, Tiger, Ciao, La Festa, Ekland, мин. вода 

Велинград и други. 

Във връзка с разширяване на дейността по бутилирането на минерална натурална вода Велинград, 

компанията търси мотивирани кандидати за фабриката си в гр. Велинград за позиция: 

ЛАБОРАНТ 

Описание на позицията: 

• Осъществява текущ и последващ контрол на произвежданите продукти; 

• Следи за съответствието на произвежданите продукти с установените държавни стандарти за 

качество на продукцията; 

• Взима проби от продуктите за лабораторни анализи; 

• Извършва физико-химичен и микробиологичен контрол в производството; 

• Изготвя доклади и протоколи от микробиологичния анализ и ги предоставя към прекия 

началник. 

• Участва в разработването на нови технологии за производство; 

• Спазва всички изисквания, съгласно проведени инструктажи относно технологичния процес и 

тези на системата по качество; 

• Интерпретира резултата от микробиологичния анализ, сътрудничи при идентифициране на 

причините за лошо качество на произвеждания продукт и определяне на средства за 

предотвратяването им;  

• Отговаря за поддържането на необходимите хигиенни условия за работа в микробиологичната 

лаборатория и производството. 

• Следи за правилното функциониране на оборудването в лабораторията. 

• Инструктира персонала от производствения отдел относно правилата за хигиена и 

дезинфекция. 

• Участва в срещи на НАССР и наблюдава критични контролни точки съгласно плана НАССР. 

Изисквания: 

• Висше образование – биология, микробиология или химия /биохимия/ 

• Релевантен опит в хранително-вкусовата промишленост (храни и напитки) или в лаборатория е 

предимство 

• Технически познания: калибриране на лабораторно оборудване 

• Познаване на Microsoft Office 

• Внимание към детайлите, отговорност, почтеност, сериозност, професионализъм 

• Способност за работа в екип 

• Възможност за работа на смени 

 

Какво предлагаме: 

• Стабилна и сигурна работа; 

• Редовно изплащане на трудовото възнаграждение; 

• Работа в екип от професионалисти и възможност за кариерно развитие в международна 

компания. 

 

Заинтересованите могат да подадат документи по електронен път през сайта www.jobs.bg или на  

hrbg@maspex.com 

http://www.jobs.bg/
mailto:hrbg@maspex.com

