

KOSTAL GROUP

КОСТАЛ България ЕООД е дъщерно дружество на основаната
през 1912 г. немската холдингова компания KOSTAL. Със своята
над 100 годишна история, фамилното предприятие се налага като
лидер в разработването и производството на електрически,
електромеханични и механични продукти за автомобилната
индустрия.
Фирма KOSTAL има седалище в Германия и клонове в Бразилия,
Китай, Англия, Ирландия, Италия, Япония, Мексико, Испания,
Чехия, Индия, България, Франция, САЩ и Украйна, а служителите и
наброяват над 11 000 в световен мащаб.

 КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ
Производството в КОСТАЛ България стартира на 2. май 2011г. с 16
работника, като първоначално се произвеждат кормилни ръчки за
светлини, мигачи и чистачки.
През 2012г. компанията значително разширява дейността си в
България, като започва сътрудничество с няколко големи
български доставчици. Към момента служителите на КОСТАЛ
България наброяват повече от 350, а във фабриката се
произвеждат части за автомобили като AUDI, Fiat, Ford, Mercedes и
VW.
Според плановете през 2013 година
КОСТАЛ България ще
увеличи значително дейността си, развивайки нови производствени
мощности. В края на годината се очаква служителите на
компанията да нараснат почти двойно.



КАРИЕРА В КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ

Основна практика на компанията е да наема млади и
амбициозни хора, на които предоставя възможност да разгърнат
своя потенциал. Във връзка с разширяването на дейността си
КОСТАЛ търси да назначи студенти, които са в задочна форма
на обучение или магистри, които имат желанието да се
преместят да живеят и работят в Смолян. Фирмата предлага:







Работа в млад екип от професионалисти в голяма
международна компания.
Възможност за обучение в Чехия и Германия.
Надграждащи обучения според международни стандарти
в автомобилната индустрия.
Възможност за израстване и кариерно развитие.
Гъвкава система на възнаграждение, съобразена с
постигнатите резултати.
Социални придобивки.

АНАЛИЗАТОР ЛАБОРАТОРИЯ
Задължения
 Анализира грешките, техните причини, начини за
предотвратяване и възможности за подобрения, с оглед
избягване на проблеми свързани с производството.
 Познава и правилно класифицира суровините и
материалите.
 Работи прецизно и безопасно със специфичното
оборудване в лабораторията.
 Изготвя,
поддържа
и
управлява
лабораторната
информация и отчетите.
 Ползва
стандарти,
техническа
и
технологична
документация, свързана с работата в лабораторията.
 Изготвя и актуализира каталога за грешките и участва в
групата по качество.
 Комуникира с клиенти и доставчици по въпроси, касаещи
качеството
Изисквания
 Техническо образование.
 Владеене на английски език на комуникативно ниво.
 Добра компютърна грамотност.
 Аналитично мислене.
 Високо ниво на организираност.
 Умение за работа в екип.

ИНЖЕНЕР, ПРОИЗВОДСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ,
ПРОГНОЗИРАНЕ И РАЗВИТИЕ
Задължения
 Отговаря за техническото състояние на производствените
машини, включително работна документация.
 Оптимизиране на текущата производствена технология, с
оглед стабилизиране и подобряване на машините.
 Повишаване на производителността, с акцент върху
намаляване на разходите.
 Прехвърляне на производствени линии от завода в Чехия.
 Участва в подготовки за одити.
 Предлага и сътрудничи в изпълнението на процедурни
промени.
 Оптимизира производствените процеси.
Изисквания
 Техническо образование.
 Добро владеене на английски език.
 Много добра компютърна грамотност (AutoCAD и/или
други технически програми).
 Прецизност и организираност.
 Умение за работа в екип.

СПЕЦИАЛИСТ КАЧЕСТВО (МЛАДШИ)
Задължения
 Осъществява контрол върху качеството на произведените
материали
 Предлага превантивни мерки за подобряване на
качеството.
 Организира с помощта на анализатор лаборатория
извършването на подобрения по машините и процесите.
 Комуникира с клиенти и доставчици по въпроси, касаещи
качеството.
 Изготвя отчети за ръководството и клиентите.
 Организира ограничителни тестове ( containment tests) и
следи за изпълнението им, с цел намаляване разходите,
свързани с проблеми в качеството.
Изисквания
 Техническо образование.
 Владеене на английски език на комуникативно ниво.
 Много добра компютърна грамотност.
 Аналитично мислене.
 Високо ниво на организираност.
 Умение за работа в екип.

ТЕХНОЛОГ ЗА
ПЛАТКИ (PCB)

МОНТИРАНЕТО

НА

ПЕЧАТНИ

Задължения
 Настройка на автоматичните линии за монтиране на
PCB (SMD Линия, Автоматичната Оптична Инспекция).
 Осигуряване на безаварийна и надеждна работа на
производствената линия.
 Обучение на обслужващия персонал.
 Анализ на авариите и причините за престой, и
предприемане на мерки за ликвидирането им.
 Сътрудничество с отдел Качество при идентифициране
на причините за лошо качество и определяне на
средства за защита.
Изисквания
 Техническо образование.
 Много добра компютърна грамотност.
 Познаване проблематиката на печатните платки.
 Опитът на автоматични линии за монтирането на PCB е
предимство (SMD процес, PTH процес, АОИ).
 Владеенето на английски ще се счита за предимство.
 Прецизност и организираност.

 КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА РАБОТА
В КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ
За да кандидатствате за работа при нас, трябва да изпратите
автобиография и кратко мотивационно писмо (за предпочитане
на английски език) на адрес: s.malkocheva@kostal.com
Ако проявявате интерес към нашата компания, но никоя от
посочените позиции не Ви се струва подходяща, изпратете
автобиография и кратка информация за Вас и Вашите интереси
на посочения имейл адрес.

За повече информация тел: 0301/8 67 11
Адрес: гр. Смолян, ул. Тракия 1
Костал България ЕООД

