
 
Лечебен център Vita Rama e единственият център в България с холистичен 
подход към здравето. 
 
Бъдете част от семейството на Вита Рама! 
Мисията на нашия екип от експерти е да помага на хората да подобрят своето 
здраве чрез есенциални обучения, природосъобразно хранене, йога и други 
практики за тялото и ума, в защитена природна и социална среда. 
 
Лечебен център Vita Rama провежда летните си здравословни програми в селище 
Емона – природен резерват, комбинация от море и планина - непосредствено до нос 
Емине и на 5 км. от плаж Иракли.  
 
За сезон Лято 2019 г. (1 май - 15 септември) Лечебен център Vita Rama търси да 
назначи опитна и мотивирана личност на позиция: 
 

 
Техническа поддръжка: 
 
Отговорности: 
● Участие в подготовката на сградата за започване на сезона.  
● Постоянна поддръжка и изправност на материалната база – сграда, двор, прилежащи 

постройки. 
● Поддръжка на ел. инсталации, ВиК инсталации и техника в обекта. 
● Поддръжка и контрол на помпи, хидрофори, бойлери и други технически съоръжения в 

сградата. 
● Установяване наличните повреди и определяне необходимостта от профилактика и 

поддръжка. 
● Извършване на ремонт и подмяна на амортизирани части и детайли. 
 
Изисквания: 
● Добри технически умения. 
● Бърза и адекватна реакция в случай на авариране на системи от технически характер в 

сградата (ВиК, Ел. инсталации, уреди и други). 
● Точност, организираност и отговорност. 
● Тактично и културно поведение в отношенията си с гостите и екипа на центъра. 
● Умение за работа в екип. 

 
 

 



 
 
Предимства: 
● Техническо образование за ел. специалност; ВиК специалист и/или други. 
● Опит в областта. 

 
Предлагаме 
● Мотивиращо заплащане. 
● Срочен трудов договор. 
● Здравословно и пълноценно растително хранене. 
● Споделено настаняване. 
● Работа в приятелски настроен екип и подкрепяща среда. 
● Въвеждащо фирмено обучение в задълженията, политиката и ценностите на 

компанията. 
● Насоки и дискусии в областта на здравословния и природосъобразен начин на живот. 
● Възможност за консултиране със специалистите на Лечебен център Vita Rama. 
● Преференциални цени за био и здравословен онлайн магазин Vita Rama. 
● При желание и нужда и от двете страни възможност за престой и извън сезона. 

Работен период : 01.05 - 15.09.2019 г. 
Местоположение на работното място: Емона 
Работно време: 7-8 часа дневно; 6 дни в седмицата 
 
 

Ако искате да се присъедините към екипа на Vita Rama, моля изпратете вашата 
автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо (по желание) на jobs@vitarama.bg 
до 14.04.2019 година.  
 
Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално. Личните данни, които ще 
предоставите, попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат 
съхранявани и обработвани съгласно изискванията. На интервю ще бъдат поканени 
кандидати, чиито данни и подадени документи отговарят на посочените изисквания. 

 
* Автобиографията (СV) и мотивационното писмо трябва да бъдат на отделни 
файлове, прикачени към имейла, който ни изпращате. Моля, не забравяйте  
да напишете своя телефон за контакт в автобиографията. 
Благодарим Ви предварително!  
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