
 

 

ОСЪМ АД, част от ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ - АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ АД/ MTG Group, е 

акционерно дружество с производствена и търговска дейност на детайли от сив и сферографитен 

чугун. Организацията има утвърдени клиенти сред най-големите индустриални концерни в западна 

Европа и по света. 

За нас хората са най-ценният и важен фактор за успеха на компанията. Високо ценим работата в 

екип, ангажираността и подкрепата, както и непрекъснатия стремеж към постигане на високи 

резултати. 

Във връзка с потребността на дружеството търсим компетентен, комуникативен и отговорен 

професионалист за позицията: 

 

ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО 

 

Основни отговорности: 

- Ръководи производствената дейност на дружеството; 

- Цялостна отговорност за производствената дейност на дружеството, включително отговорност за 

резултатите и производствения персонал; 

- Управление, координация и контрол на отделните организационни процеси като: осигуряване на 

ресурси, подготовка и реализация на производството; 

- Контролира осигуряването на производството с необходимата актуална техническа документация 

(конструкторска, технологична, нормативна),  

- Контролира осигуряването на всяко работно място с необходимата техническа документация; 

- Планира необходимия персонал и утвърждава графици на работно време; 

- Осъществява организационния процес, свързан с поддръжката и ремонта на машините и 

оборудването; 

- Мониторинг на всяка отделна поръчка/договор по отношение на разходи, срокове и качество; 

- При необходимост участва в среща с клиенти или посещение при клиент; 

- Осъществява контрол по спазването на правилата за осигуряване на ЗБУТ, предписанията за 

опазване на околната среда и противопожарна защита, както и на изискванията за чистота и ред на 

работното място. 

 



 

 

Изисквания за длъжността: 

- Висше техническо образование, за предпочитане в областта на металургията; 

- Опит, придобит на ръководна длъжност в производство минимум 3 години; 

- Немски и/ или английски език е предимство; 

- Компютърни умения; 

- Много добри организационни умения; 

  -Комуникативност и умение за работа в екип; 

 

Допълнителните умения, необходими за позицията, обхващат: 

- Управленски и организационни умения; 

- Гъвкавост и ориентация към постигане на резултати. 

- Иновативност, инициативност, креативност, лоялност. 

 

Нашето предложение: 

- Конкурентно възнаграждение, което отразява приноса Ви; 

- Кариерно развитие в утвърдена компания, част от Холдингова структура; 

- Възможност за посещение на индустриални изложения в Европа; 

 

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля кандидатствайте по тази обява като 

изпратите автобиография. 

Кандидатурите могат да бъдат подавани и на място в завода:  

ОСЪМ АД, гр. Ловеч, Северна индустриална зона, отдел Човешки ресурси. 

телефон за връзка: 068 603 783, лице за контакт: Георги Савчев 

 

Благодарим Ви за проявения интерес. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

 

ОСЪМ АД спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички 

кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално. 


