Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, гр. София

ОБЯ В А ЗА О БЕ Д ИН ЕН П ОД БОР
рег. № СП „ИЕ”-82 от 01.11.2017 г.

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”
търси да назначи мотивиран служител за работа на позиция:

Кранист (шофьор на автокран)
в група „Подемно транспортна техника” на направление „Управление на материали и
отпадъци” в СП „Извеждане от експлоатация 1÷4 блок” и място на работа в гр. Козлодуй
Задължения на работното място:
Кранистът на автокран в направление „УМО“:
 управлява товароподемен стрелови автокран оборудван с
различни товарозахващащи приспособления, монтиран на
автомобили, самоходни/ несамоходни шасита;
 закачва, повдига, премества и транспортира с автокран
различни по вид и габарити товари;
 поддържа техническата изправност на МПС и крана по
предписания и отговаря за работоспособността им;
 преди път извършва пълен преглед на МПС, наличност на
инструменти и принадлежности, зарежда с необходимото
гориво, масло, охладителна течност, проверява закрепване на
товара, изправност на стрелата и въжетата и др.;
 поддържа минимум резервни части, извършва рутинни,
незначителни ремонти по МПС и крана;
 извършва с кран специфични операции при демонтаж,
сглобяване, разглобяване и транспорт на агрегати, възли,
механизми и др. съоръжения и материали;
 участва при подготовката на участъците за временно
съхраняване радиоактивни и нерадиоактивни отпадъци;
 участва в дейности по отстраняване опасни и горими
отпадъци и фрагментиране на твърди отпадъци.
Съгласно действащи в трудовото право и предприятието
документи, изпълнява и други задачи и дейност, поставени му
по установения в ДП „РАО” ред.

Изисквания:
1. Образователно квалификационна степен: средно –
професионално.
2. Квалификация: правоспособност за
упражняване професии за управление
на автокран, І-ва степен с
товароподемност над 16 тона.
3. Професионален опит: да е
упражнявал професията не по-малко от
3 (три) години, от които две години без
прекъсване от ІІ-ра степен.
4. Други:
 правоспособност за управление на
МПС с валидна категория „С“;
 да няма медицински и психофизиологични противопоказания за работа в
среда на йонизиращи лъчения, съгласно
Списък към Наредба № 29 и Служебен
бюлетин бр.6-7 от 1990г. на
Министерство на здравеопазването.

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо;

Ние предлагаме:
Работа на трудов договор. Отлични
условия на труд и атмосфера за
работа в екип с възможност за
професионално и кариерно развитие.
Атрактивно възнаграждение и богат
социален пакет.

2. Автобиография (Европейски формат);
3. Ксерокопия на шофьорска книжка и сертификат за
автокранист, товароподемност над 16т.;

4. Ксерокопия на диплома за завършено образование и други
документи за допълнителни квалификации.

Предимства:
При равни други условия, предимство
при избора ще е служител на ДП „РАО”.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля подайте Вашите документи
в срок до 24 ноември 2017 г. /включително/ на адрес: 3320 гр. Козлодуй, Информационен център
на ДП „РАО” или 3321 гр. Козлодуй площадка АЕЦ „Козлодуй” - Офис протокол на ДП „РАО“.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Контактът с тях ще бъде
установен по телефон и/или e-mail, при пълна конфиденциалност на предоставената информация.

До участие в среща-събеседване няма да бъдат допускани кандидати, които не
са представили всички необходими документи или представените документи −
неудостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.
Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни
и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. ДП „РАО” се задължава да
ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

