
 

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ – Централно управление 

гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110 

 

ОБЯВЯВА  

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЗАМЕСТВАНЕ – чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда 

за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ 

в отдел „Международна дейност“ 

 Основни задължения: 

 - Проследява дейността на международните организации за железопътен транспорт, в който 

членува ДП НКЖИ участва в работата на специализираните им работни групи. 

 - Набира и осигурява информация за провеждане на международни прояви, свързани с дейността 

на международните железопътни организации. 

 - Проучва, предлага и съдейства за осъществяването на контакти с български и чуждестранни 

фирми работещи в областта на железопътния транспорт. 

 - Обработва международна кореспонденция, извършва преводи на документи и материали, 

необходими за дейността на ДП НКЖИ и поддържа архив на международна документация. 

Основни изисквания за заемане на длъжността: 

  - Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен „магистър“; 

специалност  „международни отношения“, „английска филология“, „руска филология“; 

- Компютърна грамотност (МS Office – Excel и Word), Internet; 

- Професионален опит - 8 години; 

- Писмено и говоримо владеене на английски  

- Писмено и говоримо френски или друг език говорим в ЕС, както и руски език се счита за 

предимство 

Считаме за предимство кандидатите да притежават: 

- Практика в международна организация 

Ние предлагаме: 

- Трудов договор; 

- Социален пакет; 

- Интересна и разнообразна работа; 

- Натрупване на опит и познания; 

Място на работа: гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, административната сграда на 

Централно управление на ДП НКЖИ. 

При интерес към позицията, моля изпратете: 

             - мотивационно писмо; 

- актуална автобиография (СV); 

- копие от диплом за завършено образование; 

- сертификат за владеене на чужд език. 

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.  

Гарантирана конфиденциалност. 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и Общ регламент за защита 

на лични данни (GDPR) и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.  

 

Срок за подаване на документите до 22.10.2018 год. в деловодството на Централно управление на 

ДП НКЖИ, намиращо се в гр.София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 110, партер, стая № 3 или на e-mail: 

k.naydenova@rail-infra.bg. 

mailto:k.naydenova@rail-infra.bg

