
 

КОНКУРС 

за свободно работно място в „ДПМ Крумовград” ЕАД 

ГЕОЛОГ РУДНИК 

Отдел „Производство“ 

Описание на ролята: Осигурява геоложки експертни познания за обезпечаване контрола на качеството на 

постъпващата от рудника към фабриката и табаните руда съгласно процедурите на Дружеството и Наредбите 

за Околна среда, Здраве и Безопасност. 

Задължения: 

 Следи добивния процес и всичко свързано с него с цел недопускане на загуби и обедняване на рудния 
материал. 

 Дава насоки на оперативния персонал на добива при транспортирането на добития материал по 

табани и насипища и разделянето му на руда и стерилна скала. 

 Извършва рутинното вземане на проби от добивни откоси, отбит материал, сондажи прокарани със 

сонда с обратна циркулация и/или  ядково сондиране с цел контрол на съдържанието, спазвайки 

съответните процедури. 

 Предоставя навременни инструкции и информация на опробчиците/ техник геолозите за обезпечаване 

на безопасен и ефективен процес на опробване за контрол на съдържанието и транспортиране на 

рудата. 

 Извършва картиране на минни откоси и въвежда информацията в базата данни за актуализация на 

геоложкия/структурния модел. 

 
Изисквания: 

 Висше образование – Геология 

 Свидетелство за управление на МПС кат. B; 

 Компютърни умения – MS Word, MS Excel; 

 Общи умения за 3D моделиране (Gemcom) 

 Добро владеене на английски език  

 2 години трудов стаж по специалността 

 Работни познания за добивните методи и процеса на извършване на сравнителни анализи между 

геоложки модел, производство и фабрика  

 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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