
 
 

”Н А С А - Д” О О Д 
Варна ул.”Ян Хунияди“ 37,офис 1-1 

ЕИК 103113844, ид. номер по ДДС BG103113844 
За длъжност: СЪТРУДНИК - ПРОДАЖБИ 

Работно място: ОФИС 
 

І. Изисквания към лицето, което заема длъжността: 
 
1. Образование – ТЕХНИЧЕСКО образование 
2. Комуникативност 
3. Инициативност 
4. Отговорност 
5. Лоялност 
6. Възможност за работа в екип 
7. Английски език 
 
ІІ. Общи задължения на лицето, заемащо длъжността: 
 
1. Много добро познаване на предлаганите изделия  – предназначение, приложение, 
алтернативи 
 
2. Много добро използване на техническите каталози 
 
3. Изготвяне на оферти по определени технически задания и в съответствие с приетите 
фирмени стандарти – всяка оферта е придружена от запитването на клиента и включва 
необходимите технически параметри, сертификати и декларации за съответствие 
 
4. Осъществяване на продажби от склад в съответствие с вътрешнофирмените протоколи 
 
5. Осъществяване на продажби по поръчка в съответствие с вътрешнофирмените протоколи 
 
6. Водене на текуща документация – издаване на фактури, изготвяне на договори, справки, 
отчети и др. 
 
7. Изготвяне на ежеседмичен отчет по зададен формуляр 
 
8. Изпълнение на допълнителни задачи, възложени от Управителя 
 
9. Спазване на фирмения етикет 
 
10. Спазване на правилника за вътрешния трудов ред 
 
 
ІІI.  Основни отговорности на лицето, заемащо длъжността: 
 
1. Предлагане на комплексни технически решения при запитване от клиентите 
 
2. Откриване на нови потенциални клиенти, осъществяване на контакти с тях с цел 
представяне на фирма “НАСА –Д” ООД 
 
3. Изпълнение на текущи технически задачи като дефектация, настройка, асемблиране и др. 
 
4. Изпълнение на конкретните изисквания и задължения, възложени му от ръководителя на 
съответната продуктова линия към която има пряка отговорност 



 
ІV. Основни нормативни актове и други документи, с които заемащият длъжността трябва 
да е запознат:  
 
1. Нормативни актове, свързани с дейността на фирмата 
 
2. Фирмен етикет на „НАСА-Д” ООД 
 
3. Правилник за Вътрешния трудов ред в „НАСА-Д” ООД 
 
4. Разпределение на служителите на „НАСА-Д” ООД  по продуктови линии 
 
V. Организационни връзки и взаимоотношения: 
 
1. В ежедневната си работа е подчинен на Управителите на фирмата и Управителя на офиса 
 
2. В ежедневната си работа е във връзка и взаимоотношение с останалите служители във 

фирмата, както и с клиенти на фирмата 
 
3. Контактува с доставчици и служители от други предприятия във връзка с изпълняваната 

работа 
 
 
 
 
 София       Управител:…………………..
 01.01.2022г.          
 
 
 
Запознат съм със съдържанието на длъжностната характеристика за заемане на длъжността 
СЪТРУДНИК - ПРОДАЖБИ в „НАСА-Д” ООД 
 
 
Служител: 
 


