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Във връзка с изпълнение на големи инфраструктурни обекти търсим да назначим 

ГЕОДЕЗИСТ  

Основни отговорности :  

 Самостоятелно или в екип да извършва геодезическа работа, свързана с 

производствените задачи по всички обекти на фирмата. 

 Да умее да работи с измервателна техника – тотална станция, нивелир, GPS.  

 Да познава нормативната уредба свързана с геодезията и друга, необходима 

за качествено изпълняване на възложените работи.  

Изисквания към кандидата:  

 Подходящо образование – висше или средно специално.  

 Опит в пътното строителство – изграждането на нови строителни обекти и 

рехабилитации.  

 Много добра компютърна грамотност.  

 Работа със специализиран софтуер AutoCAD /Civil3D/.  

 Предишен опит в пътното строителство – препоръчителен.  

 Умения за работа в екип.  

 Прецизност и внимание към детайлите.  

 Органзираност и спазване на поставените срокове.  

 Изградено чувство за отговорност и планиране на приоритетите в дейността.  

 

Ние Ви предлагаме:  

 Коректни трудови отношения.  

 Работа в утвърдено дружество в пътностроителния бранш.  

 Допълнително здравно застраховане.  

 Социални придобивки.  

http://www.patstroy.com/
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Кандидатстване и необходими документи:  

Ако тази обява представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените 

изисквания, очакваме да ни изпратите професионална автобиография по един от 

следните начини:  

 Online на имейл: l.markovska@patstroy.com  

 На адрес: гр.София п.к.1421, бул. „Арсеналски“ №111, отдел „Човешки 

ресурси“ 

Първоначалният подбор ще се извърши по документи, контакт ще установим само с 

одобрените кандидати.  

 
Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защита на ЗЗЛД. Всички 

кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност. ПЪТСТРОЙ-92 АД е 

администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.  

 

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от 

ПЪТСТРОЙ-92 АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. 

След приключване на подбора, изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно 

вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител в 

ПЪТСТРОЙ-92 АД.  
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