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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
При никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

„КОРНЕЛ В“ ЕООД е бенефициент по проект №BG05M9OP001
на шанс - нов старт и достойно 
В”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014
2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целева група на 
проекта са 4 безработни/ неактивни лица, като 50% от целевата група е съста
специфична категория „Безработни младежи до 29 г. вкл.” и специфична категория 
„Безработни лица на възраст над 54 г.“
 
В изпълнение на проекта и предвид нарастването на продуктовата гама и клиентската маса на 
„КОРНЕЛ В“ ЕООД, дружеството тъ
проекта, на длъжност „Експерт, маркетинг
 
Длъжност „Експерт, маркетинг
- Предлага мерки и инициативи относно маркетинговата политика на фирмата с цел 
подобряване на пазарното присъствие
- Активно работи за разширяване на дистрибуторската и клиентската мрежа, провежда 
търговски разговори и презентации;
- Извършва проучване и мониторинг на пазара;
- Текущ мониторинг на представянето на продуктите на фирмата в партньорските канали за 
продажба; 
- Извършва периодичен анализ на продажбите по клиенти с цел оптимизиране работата с тях 
и постигане най-добри условия на продажба;
- Периодично презентира новостите пред клиентите, организира провеждането на продуктови 
демонстрации, рекламни кампании,
 
Минимални изисквания към кандидата:
- придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
- много добра компютърна грамотност;
- шофьорска книжка; 
- инициативност, комуникативност, позитивизъм;
- мотивация за дългосрочна работа.
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е бенефициент по проект №BG05M9OP001-1.003-

нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в 
В”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014
2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целева група на 
проекта са 4 безработни/ неактивни лица, като 50% от целевата група е съста
специфична категория „Безработни младежи до 29 г. вкл.” и специфична категория 
„Безработни лица на възраст над 54 г.“ 

В изпълнение на проекта и предвид нарастването на продуктовата гама и клиентската маса на 
дружеството търси да наеме 1 бр. лице, попадащо в целевата група на 
Експерт, маркетинг“. 

Експерт, маркетинг“ – задължения: 
Предлага мерки и инициативи относно маркетинговата политика на фирмата с цел 

подобряване на пазарното присъствие; 
Активно работи за разширяване на дистрибуторската и клиентската мрежа, провежда 

търговски разговори и презентации; 
Извършва проучване и мониторинг на пазара; 
Текущ мониторинг на представянето на продуктите на фирмата в партньорските канали за 

Извършва периодичен анализ на продажбите по клиенти с цел оптимизиране работата с тях 
добри условия на продажба; 

Периодично презентира новостите пред клиентите, организира провеждането на продуктови 
демонстрации, рекламни кампании, участия в търговски изложения. 
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-2457 „Всеки има право 
приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел 

В”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целева група на 
проекта са 4 безработни/ неактивни лица, като 50% от целевата група е съставена от лица от 
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Предлагаме: 
- работа на трудов договор; 
- перспективна позиция с възможност за професионално развитие
- интересна работа с висококачествени европейски продукти
 
Необходими документи за кандидатстване:
- автобиография с актуална снимка;
- диплома за висше образование.
 
Документите следва да се изпратят 
 
Документите ще бъдат обработени строго конфиденциално. Информацията, която 
предоставяте, е поверителна и попада под защита на ЗЗЛД. Дружеството се задължава да я 
използва единствено за целите на подбора.
 
Основно значение при подбора
или надграждане на професионални умения и 
група. Кандидатури, които са непълни и/ или не отговарят на гореописаните условия, няма да 
бъдат разглеждани. Само избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа 
човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КОРНЕЛ В“ 
ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема,
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 
Проект №BG05M9OP001-1.003
приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В“, финансиран от Оператив
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. 
Project №BG05M9OP001-1.003
career completion for people from vulnerable groups at
Programme „Human resources development“, financed by the European Union through the European 
Social Fund. 
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перспективна позиция с възможност за професионално развитие; 
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кандидатстване: 
актуална снимка; 

диплома за висше образование. 

Документите следва да се изпратят на e-mail vmineva@kornelv.com 
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Документите ще бъдат обработени строго конфиденциално. Информацията, която 
едоставяте, е поверителна и попада под защита на ЗЗЛД. Дружеството се задължава да я 
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Само избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю. 
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