Защо да избереш Аурубис България?

Какво ни прави предпочитан работодател?

» Ние сме една от най-големите
компании в страната, част от
международна група - лидер
в своята сфера на дейност;

» Високи работни стандарти,
атрактивно възнаграждение
и социални придобивки;

» Възможности за личностно
и професионално развитие.
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Какво ни прави предпочитан работодател?

Кои сме ние?
Аурубис

Аурубис България

» Ние сме водеща международна група
за производство на мед и най-големият
преработвател на мед в света;

» Компанията ни е на първо място в
металургичната индустрия в страната
и водещ производител на мед в
Югоизточна Европа;

» В нашите заводи работят 6 500
висококвалифицирани служители;

» Ние сме втората по големина компания
в България като размер на годишните
приходи;

» Продуктите ни намират приложение
в електрониката, енергетиката,
автомобилостроенето, химическата
индустрия и строителството.

» Инвестирали сме над 1.2 милиарда лева
в модернизация на производството и
опазване на околната среда.

Кои сме ние?
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Металургия
» Най-добрата налична
технология за преработка
на медни концентрати и
производство на анодна
мед (99.5 % медно
съдържание)
» Сред петте
най-чисти металургични
производства в света

Производство сярна
киселина и пречистване
на води
» Високотехнологична
система за очистване
на производствените
газове и модерни
пречиствателни станции
за технологични и
дъждовни води
» Пълно съответствие
с европейските и
български екологични
норми
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Нашите производства

Нашите про

оизводства

Рафинерия
» Нашите медни
катоди са с най-добро
качество, 99.99 % медно
съдържание и се търгуват
на Лондонска метална
борса под марка
“PIRDOP”
» Напълно автоматизирано
производство

Обогатителна фабрика
» Производствена мощност
за оптимално извличане
на мед посредством
флотация
» Генериране на вторичен
продукт железен
силикат, приложим в
строителството

Нашите производства
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Накъде отиваме?
Визия 2025
Ние сме отлични
металурзи:
движени от иновации,
ние сме лидерите в
устойчивото преработване
на първични и вторични
суровини.

Ние растем:
надграждайки
професионалната си
експертиза в областта на
медта, развиваме нашия
бизнес модел и засилваме
международното си
присъствие.

Ние сме предпочитан
партньор:
заедно с нашите клиенти и
доставчици разработваме
решения, които създават
стойност.

Ние сме лидерите:
в устойчивото преработване
на първични и вторични
суровини.

Ние се усъвършенстваме
с всеки изминал ден:
нашият водещ принцип е
непрекъснато подобрение
във всичко, което правим.

Ние действаме като екип:
развиваме индивидуалните
умения и качества на всеки
служител и градим заедно
бъдещето на Аурубис.
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Искаш ли да станеш част от нашия екип?
Специалисти, които могат
да намерят реализация
при нас:
» Инженери в
производството,
завършили Металургия,
Обогатяване и др.
» Машинни инженери
» Електро инженери
и специалисти по
Автоматизация
» Химици, физици и
еколози
» Икономисти, финансисти
и специалисти,
завършили други бизнес
специалности.

Стажантска програма за
ученици и студенти
в 3 лесни стъпки:
Кандидатстване
/март – април/
Тестове и Интервюта
/май/
Летен стаж
/юли - септември/

Документи за
кандидатстване:
» Автобиография
» Мотивационно писмо
Изпратете ни ги на e-mail:
jobs.bulgaria@aurubis.com
Вижте отворените ни
позиции на нашия сайт:
www.aurubis.com/bulgaria
- Сектор кариери.

» Работа по проект
» Персонален ментор
» Месечно възнаграждение

Искаш ли да станеш част от нашия екип?
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Аурубис България АД
Индустриална Зона
2070 Пирдоп, България
Телефон: +359 728 62-268
jobs.bulgaria@aurubis.com

