
 

 

 

 

 

  

 
 

РАБОТА ПРИ НАС 

ТЕРАТЕРМ ООД е инженерингова фирма за отоплителни съоръжения и оборудване, създадена 2006г. През 

последните 14г. придобихме много опит и натрупахме много знания, довериха ни се стотици клиенти, които 

са много доволни от нашите услуги и са се превърнали в наши рекламни агенти. 

Като естествен ход, за да успеем да продължим напред с обслужването на нашите клиенти, дойде време да 

се разраснем. 

Нашият екип предлага развитие за мотивирани и отговорни личности. 

Фирмата има търговска и инженерингова дейности. Дружеството е изключителен представител за България 

на Poujoulat S.A. FRANCE - Лидерът на европейския пазар за метални комини и димоотводни решения. 

Нашата фирма е официален представител за България на GIACOMINI S.p.A Италия - арматура, тръбни 

системи и цялостни решения в областта на отопление и водопровод, SIEMENS – Сградни технологии. Наш 

партньор за съоръжения и оборудване е РОБЕРТ БОШ ЕООД – BOSCH Термотехника.  

ТЕРАТЕРМ ООД изпълнява отоплителни, соларни и газови и димоотводни инсталации в обем на пълен 

инженеринг: проучване, проектиране, доставка, монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация, 

гаранционно и сервизно обслужване. 

Във връзка с подобряване качеството на предлаганите услуги в град София, Екипът на ТЕРАТЕРМ ООД 

търси да назначи монтажници на отоплителни инсталации. 

ТЕРАТЕРМ ООД

(Моб. тел.): +359 878 20 55 33

Офис  гр. София:

   +359 2 85 69 174

1618 София,                                       

кв. Манастирски ливади-запад, 
Витоша
Бул. „Тодор Каблешков” № 61 

тел. / факс:
 

Магазин - гр. Плевен: 

 Ж.к. “Мара Денчева”, ул. “Сан Стефано” бл. 12, маг. №3
тел. / факс:

5800 Плевен - България

Западна индустриална зона 
Тел.:  +359 064 90 12 52

 +359 064 83 82 90

Склад и магазин - гр. Плевен:

Метални комини - Отопление - Газ - Солар                   www.terratherm-bg.com                         e-mail: terratherm@abv.bg



Какви резултати очакваме от тази позиция? 

 

Монтажници на отоплителни инсталации 

• Продукти, стока и машини, планирани и използвани на правилното място и време, в рамките на 

планирания бюджет; 

• Всички монтажи изпълнени по стандарт; 

• Всички инсталации и оборудване поддържани според стандартите на фирмата и функциониращи без 

рисково и правилно; 

• Всички клиенти – доволни; 

• Всички колеги – доволни. Екипът ни много държи на желанието за работа в екип и всички ние да можем 

да разчитаме един на друг; 

• Винаги се стремим към приключване на работното време в рамките на регламентираното;  

Това се постига като всички видове монтажи, сервизни и аварийни дейности, както и поддръжката на 

отоплителни и газови уреди, са добре организирани. 

 

От нашия опит знаем, че за успешното изпълнение на тази работа е нужно: 

• Да имате инженерно (практично и логично) мислене 

• Да обичате работата с хора 

• Да имате организационни умения 

• Да можете да намирате нестандартни решения на различни проблеми (ние го наричаме комбинативен ум) 

• Да имате желание за усъвършенстване и развитие 

• Да имате емоционална стабилност 

• Да можете да защитавате и отстоявате професионалните си мнение и позиция 

• Шофьорска книжка - активен шофьор 

 

Важно е да знаете, че Ви даваме: 

• Възможност, при отлични постигнати резултати, за професионално израстване до ръководител на цялото 

звено 

• Конкурентно заплащане и допълнителни ежемесечни стимули за постигнати резултати 

• Възможност за обучение и развитие 

• Дългосрочност и сигурност в заетостта 

• Служебен автомобил за работната група, в която сте 

• Служебен комплект инструменти и машини за работната група 

• Лично облекло и предпазни средства 

•  5 дневна работна седмица; 

•  Годишен платен отпуск според КТ 

• Въвеждащо обучение 

• Пряко съдействие по време на работния процес; 

•  Ваучери за храна; 

•  Лоялност и коректност 

 

Обявата важи за мъже, тъй като длъжността включва и физически труд 



Ако тази позиция представлява интерес за Вас и мислите, че можете да ни дадете очакваните 

резултати и нашето Семейство е правилното място за Вас, моля изпратете ни CV на e-mail: 

terratherm@abv.bg.  

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

Поверителността на Вашите данни е гарантирана. 

Благодарим Ви! 

 

 

23.12.2020г 

 

Лозанка Вълчева 

Управител 

 

ТЕРАТЕРМ ООД 

1680 София   

кв. Манастирски ливади-запад, Витоша 

ул. Тодор Каблешков №61 

тел: 02 / 85 69 174 

(mobile phone): +359 878 20 55 33     

e-mail: terratherm@abv.bg 

 www.terratherm-bg.com 


