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Маркетинг Солюшънс ®  е агенция за подбор на персонал, кариерно консултиране и обучения. 
Специализирани сме в подбора на персонал за: търговски компании, софтуерни компании, банки, 
маркетинг, агенции за маркетингови проучвания, заведения за хранене и др.  
 
Нашият клиент е утвърдена немска компания, предоставяща услуги в областта на почистването 
на помещения, свързани с производство на продукти в областта на високите технологии. Във 
връзка с развитието на своя бизнес, компанията търси работници за позицията  
 
 
    ЧИСТАЧ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ (ЧИСТИ СТАИ) в Германия и Швейцария 

 ОТГОВОРНОСТИ 

 почистване на производствени помещения, свързани с високотехнологични 
производства; 

 стриктно спазване на високи професионални стандарти, свързани със спецификата на 
местата за почистване; 

 работа в екип; 

 комуникация на немски; 

 При започване на работа, след подписване на договор, се преминава двуседмичен 
обучителен курс относно работата във фирмата (отново само на немски), плаща се от 
фирмата; 

  

 ИЗИСКВАНИЯ 

 Задължително владеене на немски език - ниво B2 минимум; 

 Комуникацията се извършва само и единствено на немски; 

 Предишен опит не е задължителен; 

 Дисциплина, чувство на отговорност; 

 Образование – минимум средно; 

 Шофьорска книжка – кат. В (препоръчително) 

  

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА 

 Работа в утвърдена чуждестранна компания, с мотивирани и ентусиазирани служители; 

 Възможности за професионално развитие; 

 Системно увеличение на заплатата; 

·        
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 Трудов договор; 

 Работно време  - на смени; 

 Застраховка; 

 Задължителни лични предпазни средства 

 Осигурено жилище при постъпване на работа.  

 Всички транспортни разходи от София до Германия са за сметка на 
работодателя.  

 Лети се със самолет. 

 

Има свободни позиции за:   

За Германия:  Хановер, Dreieich, Берлин 

За Швейцария: Stein (близо до Германия) 

 

Има вариант и за работа в мобилна група – командироване по краткосрочни проекти в 
Германия. Много добро заплащане.  

 

 ·       Ако тази обява  представлява интерес за Вас, моля изпратете снимка и актуална 
автобиография, като изпишете позицията, за която кандидатствате. 

·       Всички кандидатури ще бъдат разглеждани конфиденциално. Само одобрените по 
документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

·       Маркетинг Солюшънс ® е лицензирана агенция за подбор на персонал. 

·       Лиценз за подбор на персонал за други държави N 2190 от 30.12.2016, безсрочен 

·       Лиценз за предоставяне на услуги в областта на човешките ресурси за България N 2405 от 
22.11.2017 г, безсрочен. 

  Съгласно Общия Регламент за защита на личните данни, Маркетинг Солюшънс ЕООД е 
Администратор на лични данни. Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 13 от 
Регламента, с подаването на кандидатурата си всеки кандидат е информиран и се съгласява със 
следното: 

 1. Целта на обработването, за което личните данни, посочени в приложените от кандидатите 
документи са предназначени е извършване на предварителен подбор и преценка за покриване 
на изискванията за заемане на обявената свободна позиция,  а също и  представяне и 
препоръчване на кандидатурата Ви пред работодател, с който Маркетинг Солюшънс ЕООД има 
сключен договор за консултантска услуга по подбор на персонал. 

2. Администраторът декларира, че личните данни, получени с настоящето съгласие, няма да 
бъдат обработвани с други цели. 

3. Срокът за съхранение на предоставените лични данни е до приключване на подбора по 
обявената позиция и сключване на трудов договор с избрания кандидат, но не повече от три 
месеца след изтичане на срока на настоящото обявление за свободна позиция. 
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4. След изтичане на този срок, личните данни, получени с настоящето съгласие, ще бъдат 
унищожени (хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител – чрез заличаване и 
изтриване на съответните файлове от компютрите на Дружеството и платформата на сайта за 
работа) 

5. Информираме Ви, че имате права по ЗЗЛД и по регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС по 
отношение   на събирането, съхраняването и обработването на личните Ви данни от 
администратора на данни. 


