
 

КОНКУРС 

за свободно работно място в „ДПМ Крумовград” ЕАД 

МАРКШАЙДЕР 

Отдел „Производство“ 

Описание на ролята: Извършва маркшайдерските и геодезически дейности на територията на ДПМ 

Крумовград ЕАД за осигуряване на пространствено позициониране на обектите,  определяне на количества на 

минните работи в съответствие с приложимите стандарти, законови разпоредби и наредбите за Околна среда, 

Здраве и Безопасност. 

Задължения: 

 Следи за качествено изпълнение на минните работи в съответствие с утвърдените технически проекти, 

месечните и годишни планове посредством маркшайдерски методи. 

 Следи за  максималното и пълно изземване на запазите от полезни изкопаеми в рамките на 

неговата/нейната компетентност. 

 Контролира безопасното водене на минни работи в рамките на своите компетенции. 

 Извършва мониторинг на технически съоръжения и/или руднични откоси чрез 

маркшайдерски/геодезически методи и инструменти; 

 Извършва геодезически заснемания и трасиране на точки и оси 

 Извършва отчетните месечни маркшайдерски замери, приемане и отчитане на извършените 

разкривни, добивни и подготвителни работи за ДПМ Крумовград ЕАД 

 Изготвя необходимите количествени, маркшайдерски и геодезически отчети и документи за ДПМ 

Крумовград ЕАД 

 
Изисквания: 

 Висше образование – Маркшайдерство и Геодезия 

 Свидетелство за управление на МПС кат. B; 

 Умения за работа с 3D софтуер, MS Office 

 Предишен опит в работа с тотална станция, GNSS  и  други маркшайдерски и геодезически 

инструменти  

 Много добри познания в областта на технологията за открит добив на полезни изкопаеми 

 Познаване на текущите Държавни Минни Наредби и нормативни изисквания при разработване на 

полезни изкопаеми по открит способ; 

 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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