
 

 

 
Гео Фасилитис ЕООД e дружество, предлагащо фасилити мениджмънт услуги, което 
управлява професионално всички дейности,  свързани с експлоатацията, управлението, 
поддръжката и рехабилитацията на административни сгради; многофункционални 
комплекси; жилищни комплекси от затворен тип; жилищни сгради; индустриални сгради; 
логистични бази.  
 
Компанията изгражда цялостни решения в сферата на енергийната ефективност, 
автоматизация, техническа поддръжка, почистване, градинарски услуги, камериерски 
услуги и др. Фирмата изготвя и изпълнява проекти за подмяна на техническа 
инфраструктура. 
 
Гео Фасилитис ЕООД е ориентирана към удовлетворяване на специфичните желания и 
нужди на клиентите си, като работи с професионален екип, който държи на качеството, 
ефикасността и постоянните иновации. 
 
СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА НА ГЕО ФАСИЛИТИС ЕООД е част от цялостната политика, 
която Група ГЕОТЕХМИН провежда в подкрепа на младите хора в България. За нас ще бъде 
удоволствие да споделим с вас натрупания опит и да ви предадем част от знанието и 
професионализма, благодарение на които вече няколко десетилетия нашата група от 
компании се развива успешно.  
 
ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС? 

▪ Придобиване на практически знания в реална работна среда; 
▪ Натрупване на практически опит чрез най-добрите на пазара технически средства 

/инструменти и машини/ за почистване и поддържане на сграден фонд; 
▪ Ръководство, ежедневна подкрепа и помощ от колега с богат практически опит;   



 

▪ Месечно възнаграждение по трудов договор по време на стажа и пакет социални 
придобивки.  
 

Обекти на дружеството за полагане на стаж: Програмата ще се проведе в обектите на 
дружеството, разположени в град София. 
 
НАШИТЕ СТАЖАНТСКИ МЕСТА ЗА 2022 Г.:  
 

➢ КАМЕРИЕР/КА      
             Основни дейности и отговорности: 

▪ Почиства апартаменти, стаи, санитарни и други помещения в многофункционален 
комплекс; 

▪ Извършва смяна на спално бельо; 
▪ Пуска съдомиялна машина и подрежда съдовете; 
▪ Почиства праха по мебели и обзавеждане; 
▪ Извършва сухо и мокро почистване; 
▪ Периодично измива прозорци и врати; 
▪ Изхвърля отпадъците на определените места извън сградата и др. 

 
 

➢ ТЕХНИК ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ 
Основни дейности и отговорности: 

▪ Изпълнява възложените му от Фасилити мениджъра задачи, свързани с 
длъжността; 

▪ Извършва огледи по график и/или заявка за възникнали неизправности по бизнес 
сгради и търговски обекти, обслужвани от фирмата; 

▪ Подмяна на ел. крушки, ел. прекъсвачи, проследяване на кабели; 
▪ Ремонт на санитария, подмяна или ремонт на смесители, ремонти на врати, 

прозорци, офис мебели, подмяна на брави, монтаж на панти, монтаж на автомати 
на врати и др. 

 
➢ ХИГИЕНИСТ/КА 

Основни дейности и отговорности: 



 

▪ Извършва качествено почистване съгласно предоставена технологична програма; 
▪ Следи и поддържа постоянно наличие на хигиенни консумативи в санитарните 

помещения; 
▪ Опакова и изнася отпадъците от помещенията до съответните места за събирането 

им; 
▪ Работи с почистващата техника съгласно проведени обучения и технически 

изисквания; 
▪ Познава основните процеси, свързани с почистването; 
▪ Стриктно спазва изготвените процедури и методи на работа. 

 
Изисквания към кандидатите:  
Младежи /студенти в процес на обучение/ или учащи /над 18-годишна възраст/ с или без 
сходен трудов опит/стаж спрямо обявените стажантски позиции. 

 
Продължителност на стажа: 2 месеца - юли, август и/или септември. 
 

Ако нашето предложение представлява интерес за вас, заповядайте и 
изпратете своята кандидатура на: zh.radanova@geofacilities.com. 

 
Ще очакваме Автобиография и Уверение от учебното заведение за  специалност и 
завършен семестриално курс или учебен срок.  
 
Посочете периода, за който желаете и имате възможност да бъдете на стаж в 

дружеството, като имате предвид, че минималният срок е един месец. 
 

 
Уведомяваме ви, че изпратените от вас лични данни ще бъдат разгледани при пълна 

конфиденциалност. Личните ви данни се обработват от дружеството в 

съответствие със ЗЗЛД. 
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