
          

 
 

Монтюпе ЕООД e част от международна група, лидер в производството на сложни алуминиеви 

компоненти, предназначени за автомобилната индустрия в световен мащаб. За завода си в гр. Русе, 

компанията търси да назначи мотивирани кандидати за длъжността: 

 

Oператор за триизмерен контрол в 3Д лаборатория 
 

Отговорности: 

• Спазва изпълнението на работните инструкции  за работа в отдела 

• Подготвя детайлите за размерен контрол 

• Избор на правилното приспособление за фиксиране на детайла към измервателната машина и 

правилен избор на програма според продукта. 

• Извършва размерен контрол на детайлите с 3D измервателна машина 

• Отговаря за правилната експлоатация на оборудването, с което работи 

• Разчита резултатите от измервателната машина 

• Анализира и окачествява получените резултати 

• Връща навременна и коректна информация към производството за възникнали отклонения 

• Попълва навременно и коректно формулярите и базата данни с  

• информация за направените измервания 

 

Изисквания:  

• Завършено средно образование  

• Добра компютърна грамотност 

• Английски език е предимство 

 

Компетенции:  

• Висока прецизност на извършената работа 

• Компютърни умения за работа със специализиран софтуер 

• Технически познания и умения за работа с машини 

• Способност за работа в екип, ориентираност към постигане на резултати и гъвкавост 

• Възможност за сменен режим на работа 

 

Компанията предлага: 

• Възможност да станете част от бързоразвиваща се международна компания 

• Шанс да развиете и утвърдите професионалните си умения във високотехнологична среда 

• Обучение, съобразено със заеманата длъжност 

• Индивидуален бонус в зависимост от представянето 

• Възможност за столово хранене 

• Осигурен транспорт до: Русе; Сандрово; Мартен; Николово; Червена Вода; Ново Село; Хотанца; 

Тетово; Смирненски; Беловец; Кубрат; Сливо Поле; Ряхово; Семерджиево; Ветово; Бъзън; 

Щръклево;  Средна Кула и Долапите. 

  

В случай, че проявявате интерес към тази позиция, моля изпратете автобиография  на е-mail: 
bg.jobs@montupet-group.com 

Телефон за връзка: 082 884 713 

На интервю ще бъдат поканени само кандидатите, одобрени по документи. 

Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита. 


