
ПРОФЕСИОНАЛНИ  
ОБУЧЕНИЯ

ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА
НА СТОЙНОСТ 80 ЛВ. НЕТО

ГЪВКАВО РАБОТНО ВРЕМЕ
НА СМЕНИ

БОНУС ЗА ПРЕПОРЪЧАН 
СЛУЖИТЕЛ

МЕНТОР ЗА ВСЕКИ  
НОВ СЛУЖИТЕЛ

ФИНАНСОВ БОНУС 500 ЛВ. БРУТО И  
СТАРТОВ ПАКЕТ ПРИ РАЖДАНЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗДРАВНО
ОСИГУРЯВАНЕ

АРАНЖОР-КАСИЕРИ ЗА
4, 6 И 8 ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН
KАТО СТАБИЛЕН РАБОТОДАТЕЛ НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ:
• Сигурност на работното място;
• Коректност в трудовоправните отношения;
• Мотивиращо възнаграждение - 800 лв. бруто;
• Подновяване на “Лична здравна книжка”;
• 3-месечен изпитателен срок;
• Предизвикателна и динамична работа;
• Приятелска работна среда;
• Възможности за кариерно развитие;
• Въвеждащо обучение и менторство и подкрепа през първите месеци на 
работа

ТИ СИ ИДЕАЛЕН КАНДИДАТ ЗА ПОЗИЦИЯТА, АКО ИМАШ:
• Завършено средно образование;
• Търговски опит;
• Възможност и желание за обработка на финансови документи и работа с 
парични средства;
• Умения за работа с MS Office пакет;
• Отговорност към работата и спазване на поетите ангажименти
• Удоволствие от общуване с клиенти;
• Умение за работа в екип.

ТВОИТЕ ЕЖЕДНЕВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЩЕ ВКЛЮЧВАТ:
• Любезно и грижливо обслужване на клиентите;
• Управление и организиране на колегите при работата на каса;
• Грижа за приветливата визия на касова зона;
• Точност и прецизност при обработването на всички финансови отчети;
• Грижа за хигиената, подредеността и приветливостта в магазина;
• Привлекателна презентация на стоката и подреденост;
• Осигуряване на актуални ценови етикети;
• Участие в инвентаризационни дейности във филиала.

ТЪРСИ СВЕЖИ СЛУЖИТЕЛИ 
ЗА МАГАЗИНА В  
ГР. СВИЩОВ

  Като част от нашия екип ще ти осигурим: стабилност, сигурност, гъвкавост 

и разбиране.

  Ние сме работодател, който дава равни възможности и цени 
разнообразието на работното място.

  Ако припознаваш себе си в описанието по-горе, не се колебай, а ни 

изпрати актуална автобиография, придружена със снимка още днес на 
e-mail: jobs@billa.bg, или кандидатствай директно в нашия BILLA магазин.

  Само предварително одобрените по документи кандидати ще бъдат 

поканени на интервю.


