
   ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
 „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”  

НАБИРА ПЕРСОНАЛ ЗА ХОТЕЛ „САРАФОВО” – ГР. БУРГАС, ХОТЕЛ ВПД 
„СОЗОПОЛ” – ГР. СОЗОПОЛ, ТУРИСТИЧЕСКО СЕЛИЩЕ ВПД „НЕСЕБЪР” –  

ГР. НЕСЕБЪР И КЪМПИНГ „ЧАЙКА” – ГР. ОБЗОР                         
ЗА СЕЗОН „ЛЯТО 2016” 

 

1. Свободни длъжности: 
 АДМИНИСТРАТОР  
 ШОФЬОР   
 КАМЕРИЕР 
 ЧИСТАЧ 
 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА 
 ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - НАСТАНЯВАНЕ 
 ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - ХРАНЕНЕ 
 ГЛАВЕН ГОТВАЧ/ МАЙСТОР ГОТВАЧ 
 ГОТВАЧ   
 СТ.СЕРВИТЬОР/СЕРВИТЬОР 
 БАРМАН 
 РАБОТНИК В КУХНЯ 
 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР 
 ВОДОПРОВОДЧИК 
 ПИКОЛО 
 ГРАДИНАР 
 КАЛКУЛАНТ 

 

2. Документи за кандидатстване:  
2.1. Заявление за желаната длъжност, с посочен адрес и телефон за контакт; 
2.2. Автобиография с актуална снимка; 
2.3. Копия от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова книжка, УП 

-3 и др.); 
2.4. Копия от документи за завършено образование (средно или средно 

професионално), придобита професионална квалификация (документът да е издаден от 
професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж за 
професионално обучение и др.),  

2.5. Копия от документи за езикова квалификация (признава се диплома, 
удостоверения за завършени курсове и езикови школи). 

 Изискванията за образование, езикова квалификация  и стаж на персонала в 
хотелите туристическите селища са съгласно постановление на Министерски съвет № 217 
от 17.08.2015 г. за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и 
заведенията за хранене и развлечения. 

 

3. Прием на документи: 
Срок за подаване на документи: до 15.04.2016 г. включително от 9,00 часа до 17,30 

часа в сградата на Военен клуб – Бургас с адрес гр. Бургас, ул. „Христо Ботев”  № 48, 
ет. 2, стая № 5. 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат допуснати до интервю. Списък 
на допуснатите до интервю кандидати ще бъде обявен на Информационното табло на 
централния вход на Военен клуб - Бургас на 18.04.2016 г. от 13,00 часа. 

Интервю с кандидатите ще се проведе на 21.04.2016 г.от 13,00 часа и на 22.04 2016 г. 
от 9,30 часа в зала № 7 на Военен клуб – Бургас с адрес гр. Бургас, ул. „Христо Ботев”        
№ 48. 

Тел. за контакт: 052 / 540 122, 0879/942672 – Галя Михова 


