
 Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, гр. София 

 
 

 

 
рег. № СП „ИЕ”-01 от 15.02.2023 г. 
 
 

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 
търси да назначи мотивирани специалисти за работа в гр. Козлодуй на позиция: 

Оператор „Измерване на радиоактивност“ 

в група „Измерване на радиоактивност“, сектор „Радиохимия” към направление „Инженерно 

осигуряване“ на управление „Инженерно-производствена дейност” с място на работа в  

гр. Козлодуй, Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1÷4 блок“ 
 

Задължения и условия на работното място: 

Оператор ИР извършва специфични измервания на алфа-, 

бета- и гама-излъчващи радионуклиди със специализирана 

спектрометрична апаратура на проби от различни обекти на 

ДП „РАО“ на площадка АЕЦ „Козлодуй“, като: 

 Обработва данни от извършените измервания и съставя 

протоколи с получените резултати от изпитванията; 

 Участва в контрола на радиоактивните изхвърляния в 

околната среда; 

 Поддържа база-данни с информация за радиоактивните 

изхвърляния в околната среда; 

 Извършва измервания и документира контрола на 

качеството на работа на спектрометричната апаратура; 

 Извършва измервания и документира контрола на 

качеството на прилаганите методи за изпитване; 

 Подписва всички записи, свързани с извършените от 

него действия. 

Операторът работи при специфични условия на труд в 

среда на йонизиращи лъчения.  

Изпълнява и други възложени му по установен в ДП „РАО“ 

ред допълнителни задачи, свързани или не с длъжностните 

му задължения. 

 

Изисквания: 

1. Образователно-квалификационна степен: 

средно – професионално. 

2. Област на образование: Технически науки. 

3. Квалификация: химик–оператор, химик-

технолог, физик или други, съответстващи на тях 

и приложими в ДП „РАО”. 

4. Професионален опит: не се изисква.  

5. Други:  

 много добра компютърна грамотност;  

 стабилни основи в математиката; 

 ползване на английски език; 

 да няма противопоказания за работа в 

стратегически обект; 

 да няма медицински и психофизиологични 

противопоказания за работа в среда на 

йонизиращи лъчения, съгласно Наредба № 11 от 

22.10.2018 г. 

Предимства: 

При равни други условия, предимство при избора, 

ще бъде служител на ДП „РАО“ или кандидат с 

правоспособност за работа с източници на 

йонизиращи лъчения, или с опит на сходна 

позиция. 

Очакваме Вашите: 

1. Мотивационно писмо; 

2. Автобиография (по образец на ДП „РАО“); 

3. Копия на документи за завършено образование и 

допълнителни квалификации. 

 

Ние предлагаме: 

Работа на трудов договор. Отлични условия на 

труд, работа в екип с възможност за 

професионално развитие. Атрактивно 

възнаграждение и богат социален пакет. 

Ако отговаряте на посочените изисквания, моля подайте Вашия комплект документи в срок 

  до 31 март 2023 г.   /включително/ на адрес: 3320, гр. Козлодуй, Информационен център на  

ДП „РАО“ или 3321, гр. Козлодуй „Офис Протокол” на ДП „РАО“, промишлена площадка на АЕЦ „Козлодуй”.  

За допълнителна информация: тел. + 0973/7-65-50, сектор „Човешки ресурси” в СП „ИЕ 1÷4 блок. 

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на тест и интервю. Контактът с тях ще бъде 
установен по телефон и/или e-mail, при пълна конфиденциалност на получената информация. 

До участие в среща-събеседване няма да бъдат допускани кандидати, които не са 

представили всички необходими документи или представените − 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. 
 

 

 


