“ А Е Ц К О ЗЛ О Д У Й ” ЕА Д , г р . К о з л о д у й
Рег. № АиК – 331 / 02.02.2018 г.
Управление “Администрация и контрол” организира подбор за длъжността

Специалист–преподавател производствено обучение
Дирекция “Производство”, управление “Персонал и учебно-тренировъчен център”,
отдел “Обучение”, сектор “Теоретично и практическо обучение”
Вашите задължения:

Основни изисквания:

Специалист-преподавател
производствено обучение:

1. Образователно-квалификационна степен магистър

- извършва преподавателска дейност

2. Професионално направление “Електротехника, електроника и автоматика”,
“Машинно инженерство”, “Енергетика”,
“Физически науки”, “Информатика и
компютърни науки”, “Комуникационна и
компютърна техника”, “Химични
технологии”, “Общо инженерство”,
“Химически науки”, “Математика”

- участва в разработването на учебни
материали.

Очакваме Вашите:
1. Мотивационно писмо.

(кандидатите от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
задължително
да
го
съгласуват
с
ръководителя на структурното звено, в което
работят - Ръководител управление / Главен
инженер)

2. Автобиография по образец.
3. Копия на документи за завършено
образование
и
допълнителни
квалификации.

3. Професионален опит - педагогическа
правоспособност или опит в обучението на
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Други изисквания:
1. Умения за работа с персонален компютър офис приложения
2. Ползване на английски/руски език
Предимства:
1. Не по-малко от 3 години трудов стаж в
подразделенията на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД,
свързани с производствения процес
2. Познаване на изискванията към учебните
материали
3. Задълбочени познания за съоръженията и
системите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и
дейностите, свързани с тях.

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас,
моля подайте Вашите документи до 13.02.2018 г. (включително) на:
е-mail: aec_podbor@npp.bg; адрес: 3321 гр. Козлодуй, Дом на енергетика – “Деловодство”
(от 13:00 до 16:00 ч.)или в стая 112 в Учебно-тренировъчен център, телефон за контакти:
0973/7-20-31
Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на тест за проверка на знания/умения
и/или среща-събеседване и ще бъдат уведомени по телефон.
До участие в тест за проверка на знания/умения и среща-събеседване не се допускат
кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените не
удостоверяват изпълнението на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.
Резултатите от подбора по документи ще бъдат публикувани в
интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, на адрес www.kznpp.org

