
Супервайзор Плод и Зеленчук

Кънвиниънс АД с търговска марка eBag е онлайн супермаркет, който изпълнява доставки на 

хранителни и нехранителни продукти в София, Перник, Пловдив и околните населени места 

повече от 7 години.

Кои сме ние?

Ние правим пазаруването на качествена храна лесно и удобно, за да могат нашите клиенти да се 

фокусират върху истински важните неща. Вдъхновяваме все повече хора за по-добър живот, 

използвайки силата на технологиите, като предоставяме лесен достъп до истинска и здравословна

храна.

Във връзка с разширяване на дейността и увеличаване на капацитета за обслужване и доставяне 

на поръчки, търсим мотивирани нови служители, които да се присъединят към нашия екип в 

логистичната ни база.

Логистичната база работи всеки ден от 06.00 - 22.00ч., като се работи по график на 8 - часови 

работни смени, който се изготвя месец за месец.  

Основни задължения:

• Създава и отговаря за ефективното и ефикасно изпълнение на работните процеси, задачи 

и разпределение на ресурсите на дневна база;

• Обучава новопостъпилите служители, отговаря за работните графици при необходимост и 

при отсъствие на Организатор дейности Плод и Зеленчук;

• Подпомага за развитието на сектора;

• Съдейства за разрешаване на възникнали въпроси и проблеми и информира прекия си 



ръководител при констатирани нередности или потенциални проблеми;

• Планира, организира, наблюдава и отговаря за качественото и ефективно осъществяване 

на дейността на служителите в сектора.

• Взема решения самостоятелно, в рамките на компетенциите на длъжността, или след 

съгласуване с Организатор дейности плод и зеленчук.

Изисквания  :  

• Професионален опит - минимум 1 година на подобна позиция в голям търговски обект, ще 

се счита за предимство.

• Ефективно управление на екип, проследяване на резултатност и постоянно. подобряване 

на ефективността.

• Ориентация към качество и резултати.

• Умения за справяне със задачи, изискващи бързина, сръчност и коректност при 

изпълнение на поръчките.

• Дисциплина, лоялност и отговорност. 

• Комуникативни умения и  умения за ръководене на екип.

• Възможност за работа по график.  

Нашето предложение:

• Мотивиращо възнаграждение.

• Работа в млад и динамичен екип.

• Добра работна среда и атмосфера.

• Възможност за развитие в голяма логистична база. 

• Гъвкаво работно време.

• Удобна локация за живеещите в комплексите „Люлин“, „Обеля“, „Надежда“

• Мултиспорт карта на преференциална цена и ДЗО;

• Транспорт от Метростанция Сливница до работното място и обратно, съобразено с 

работните смени;

Ако тази възможност представлява интерес, изпратете ни актуална автобиография на 

careers@ebag.bg 

Кандидатите, които отговарят в най-голяма степен на изискванията за длъжността, ще бъдат 

поканени на интервю.

mailto:careers@ebag.bg


Всички данни, предоставени от кандидатите, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и GDPR и ще бъдат 

използвани единствено за целите на настоящия подбор.

 


