
 

Froneri International plc е съвместно предприятие на Nestlé и R&R – водещ производител на сладолед 

и замразени храни, чиято история датира от 1932 г. Froneri е лидер в сладоледения бизнес с 

продажби над 3,9 милиарда евро и оперира в 23 страни по света, в които работят над 13 000 души.  

Във Froneri нашата страст е сладоледът и всички заедно работим, за да я споделим с Вас!  

 

За своя екип търсим  

Специалист логистика, Търговски активи (по заместване) 
място на работа: гр. София, Обеля, бул. Ломско шосе № 261 
 

Вашата роля 

 Отговаряте за управлението на търговски активи (хладилни съоръжения и рекламни материали) 

 Водите стриктна отчетност с цел точна и актуална проследяемост на търговските активи  

 Съвместно с екип Продажби координирате транспорта на активите до и от клиента  

 Координирате работата на доставчици на услуги за транспорт, ремонт и бракуване на хладилни 
съоръжения и рекламни материали 

 Обработвате фактурите на отдела и изготвяте справки и отчети относно наличностите и 
движението на търговските активи 

Нашите очаквания 

 Икономическо образование – средно професионално или висше  

 Работа с Microsoft Office, Word, Excel – работно ниво 

 Английски език – предимство 

 Умения за работа с документи и цифри 

 Умения за работа в стресови ситуации 
Нашето предложение 

 Срочен трудов договор по заместване 

 Обучение на работното място 

 Ваучери за храна 

 Допълнително здравно застраховане 
 
Ако се интересувате от нашето предложение, моля, изпратете своята автобиография на: 
Milena.Peshina@bg.froneri.com и Donika.Georgieva@bg.froneri.com  
 
На интервю ще бъдат поканени само одобрени по документи кандидати.  
 
Фронери ще използва личните Ви данни с цел разглеждане на Вашата кандидатура за работа и ще 
обработва личните Ви данни в съответствие с приложимия закон и съгласно нашата Декларация за 
поверителност – кандидати за работа. Вашите права, свързани с личните Ви данни като правото на 
достъп, коригиране, изтриване, ограничаване и възражение срещу обработването на личните Ви 
данни, са подробно описани в нашата Декларация за поверителност – кандидати за работа, с която 
можете да се запознаете на https://icecreamland.bg/index.php/bg/candidates-bg. 
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