
 

“КАОЛИН” ЕАД e най-големият производител на индустриални минерали в Югоизточна 

Европа с предмет на дейност добив и преработка на каолини, кварцови пясъци, глини, 

фелдшпати, доломити, варовици и др. От 2013г. е част от групата Quarzwerke със седалище 

Фрехен, Германия. Дружеството оперира кариери и обогатителни фабрики в България, Сърбия и 

Украйна. Компанията търси да назначи в отдел „Управление на природните ресурси“ към 

Направление „Оперативна дейност“ 

ГЕОЛОГ с място на работа в гр. СЕНОВО 

Вашите задължения: 

• Извършва теренно описание, наблюдение и изследване на състава, свойствата и произхода 

на минералите, скалите и полезните изкопаеми, използвани като суровини за 

производството на индустриални минерали; 

• Събира и анализира геоложки, геохимични и геофизични данни от различни източници, в 

това число проби, сондажи, наблюдения и др.; 

• Планира разкривката и текущия добив на суровини за производството и дава препоръки 

за тяхното ефективно усвояване; 

• Анализира данните от извършените изследвания, изчислява и дава оценка за запасите на 

находищата на полезни изкопаеми; 

• Участва в изготвянето на геоложки доклади, топографски и геоложки карти, планове, 

чертежи и отчети за нуждите на ръководството и контролните органи; 

• Участва в изследването, проучването и разработването на нови находища и кариери; 



 

Нашите изисквания: 

• Висше образование, специалност „Геология“, „Геология и проучване на минералните 

ресурси“ или друга подобна, придобита в МГУ, СУ или друго висше учебно заведение; 

• Умения да разчита геоложка и техническа документация – схеми, чертежи, скици, карти 

и проекти; 

• Умения за работа с MС Office, CAD и GIS програми; 

• Много добри умения за планиране и прогнозиране; 

• Много добри аналитични умения; 

• Работно ниво на английски или немски език се счита за предимство, но не е задължително 

условие за заемане на позицията; 

Нашата оферта: 

• Сигурна и стабилна работа в мултинационална компания;  

• Конкурентно възнаграждение и атрактивен социален пакет; 

• Oсигурен служебен транспорт от гр. Русе/гр. Разград; 

• Разнообразни форми за обучение и повишаване на квалификацията; 

Ако се считате подходящ за позицията и търсите развитие в компания – лидер в своята индустрия, 

моля изпратете актуално CV на e-mail: jobs@kaolin.bg . 

Документите Ви ще бъдат третирани с най-висока степен на конфиденциалност. Само 

одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване. 
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