
 

КОНКУРС 

за свободно работно място в ДПМ „Крумовград” ЕАД 

ТЕХНОЛОГ ОТК (Оперативен Технологичен 
Контрол) 

Отдел „Производство“ 

 

Описание на ролята: Организира и осигурява изпълнението на дейностите по опробване и 
проборазработка в ОФ за осигуряване на надеждни данни за технологичния баланс на металите, както и за 
оперативен контрол и управление на процеса. 
 

Задължения: 

 Организира и ръководи оперативните дейности по опробване и проборазработка в ОФ за осигуряване 

на надеждни данни за технологичния баланс на металите, както и за оперативен контрол и управление 

на процеса. 

 Контролира правилната работа на апаратурата за пробовземане и пробоподготовка и изисква 

навременно отстраняване на установени неизправности. 

 Осигурява високо ниво на безопасност и здраве при работа, както в лабораторията, така и на 

производствената площадка. 

 Следи за добрата и надеждна работа на контролно-измервателните прибори и апаратура (pH-метри,  

дебитомери,  дозираща апаратура и др.), организира контролни замери и калибровки и изисква 

навременно отстраняване на установени неизправности. 

 Планира и извършва изследователски дейности, свързани с оптимизацията на процесите в 

лабораторни и промишлени условия – тестове на различни материали, процеси, реагенти, схеми и др. 

съгласувано с технолог производство и Главен технолог преработка на руда.  

 Извършва проучвания, изследвания и тестове, свързани с проектите за оптимизация на процесите в 

ОФ. 

 

Изисквания: 

 Висше образование с придобита квалификация в преработката на минерални суровини, металургията, 

инженерната химия  

 Задълбочени познания за обогатяването на полезни изкопаеми  

 2 години на сходна длъжност  

 Умения за работа с MS Office, MS Project 

 Комуникативност, отговорност, дисциплинираност, работа в екип.  

 

Ние предлагаме: 

 Реализация във водеща международна компания; 

 Работа с модерна техника и оборудване; 

 Редовни програми за професионално обучение, отлични възможности за развитие; 

 Атрактивно заплащане и добър пакет от социални придобивки. 

 

Работното място ще бъде в Крумовград. Жените и мъжете могат да кандидатстват за позицията 

при равни условия. Ако проявавяте интерес към длъжността и желаете да станете част от 

сплотен екип от доказани професионалисти, моля изпратете автобиография и мотивационно 

писмо на адрес: dpmkjobs@dundeeprecious.com.  
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