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Ръководител Отдел Човешки Ресурси 
 

ХЕК АД е българска компания с международно присъствие на над 10 пазара измежду които САЩ, Англия, Чили, 

Мексико, Йордания, Германия, България, Япония. Занимаваме се с изграждането и на фотоволтаични, хидро и 

вятърни централи, и осъществяваме пълен мениджмънт, операции и поддръжка на вече изградени централи като 

основно оперираме на проектна база.  

Във връзка с планираното си разрастване, както функционално, така и географско, се очертава ясната необходимост 

от Ръководител за отдел Човешки Ресурси, тъй като позицията представлява изключително силно стратегическо 

звено при набирането и задържане на кадри в плана за развитие и растеж на Компанията.  

Описание на длъжността: 

- Изготвяне на организационна структура и карта за назначаване на нови служители, които да спомогнат за 
планирания растеж на ежегодна база; 

- Професионална организация и участие в цялостния подбор на кадри; 
- Изготвяне на необходимата документация и всички правни условия, свързани с трудовите взаимоотношения с 

персонала на Компанията (при оказвано съдействие при нужда от Правния отдел на Компанията); 
- Проучвания на съдебната практика по прилагане на трудовото законодателство, както и на всякакви 

административно-правни процедури в тази връзка; 
- Даване на становища при съставянето на документи относно възникването, изменението и прекратяването на 

трудовите правоотношения след консултация с Правния отдел на Компанията; 
- Разработване и реализиране на програма за повишаване на квалификацията на служителите; 
- Разработване, реализиране и проследяване на програма за развитие на таланти; 
- Активно общуване със служителите на Компанията, навременно идентифициране на техните нужди, менажиране 

на конфликтни ситуации;  
- Подпомагане на и взаимодействие с Мениджър Здраве и Околна Среда по осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд; 
- Активно участие в разработването на вътрешни актове на Компанията, инструкции, заповеди, правилник за 

вътрешния трудов ред и структура и организация на работната заплата, етичен кодекс и други подобни, както и 
тяхното своевременно адаптиране към настъпили промени. 
 

Изисквания за заемане на длъжността: 

- Висше образование в сферата на Човешките ресурси; 
- Професионален опит в областта на управление на човешките ресурси и/или администрация – минимум 5 години на 

ръководна позиция; 
- Отлични познания по английски език. Владеенето на втори чужд език ще се счита за предимство; 
- Отлично познаване на документите и нормативните изисквания, свързани с управление на човешките ресурси – КТ 

и подзаконовите актова по прилагането му, ЗЗБУТ и др., както и на съдебната практика в тази област; 
- Ориентация към търсене на иновативни подходи за поддържане на висока мотивация, удовлетвореност и 

положителна работна атмосфера; 
- Доказан опит в управлението на хора и процеси; 
- Умения за водене на преговори и решаване на конфликтни ситуации; 
- Умения за организиране и приоритизиране на задачите както собствените, така и на екипа, който менажира; 
- Отлични комуникационни умения, колегиалност, тактичност; 
- Отлична компютърна грамотност, умение за боравене с HR софтуер. 

 

Компанията предлага: 

- Отлични работни условия; 
- Отлично възнаграждение, отговарящо на квалификацията и опита; 
- Динамична и предизвикателна работа; 
- Възможности за развитие, повишаване на квалификацията; 
- Гъвкавост; 

- Работа с мотивиран, млад екип и възможността за подбор на собствен екип.  
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