
Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, летище Бургас, обявява прием 

на документи за позиция на срочен договор – Сезон 2023 към отдел „Пътническо 

обслужване“ 

Организатор ВИП салон 

Какво предлагаме ние? 

➢ Атрактивно и по-високо заплащане спрямо предходни сезони, съобразно стандартите на 

индустрията; 

➢ Трудов договор и пълно осигуряване, съгласно действащото законодателство; 

➢ Безплатни професионални обучения и допълнително възнаграждение за времето на 

провеждането им; 

➢ Допълнително възнаграждение за храна – ваучери на стойност 200лв; 

➢ Застраховка трудова злополука; 

➢ Безплатно униформено облекло; 

➢ Ползване на безплатен служебен транспорт; 

➢ Ползване на безплатен паркинг на летище Бургас. 

 

Основни задължения: 

➢ Осигурява отлично обслужване на заминаващи пътници в салон Priority Pass и Бизнес класа 

салон ; 

➢ Посреща и придружава до ВИП салона заминаващите пътници, регистрира багаж, 

гарантира бързо и приоритетно преминаване през проверки за сигурност и паспортен контрол, 

координира превоза на пътниците с подсигурен специализиран ВИП транспорт, като придружава 

пътниците до самолета; 

➢ Посреща и придружава със специализиран ВИП транспорт пристигащите пътници, 

осигурява бързо и преференциално преминаване през паспортен контрол, обработка на багаж и 

митнически контрол, взима и доставя багажа на пътниците до определените а паркиране ВИП 

места; 

➢ Осигурява отлично обслужване във ВИП салона, като се поддържа наличието на всички 

консумативи и се следи предлаганите храни и напитки да бъдат в годност и  отлично състояние. 

 

Основни  изисквания: 
 
➢ Средно образование; 

➢ Свободно владеене на английски език; 

➢ Владеенето на немски или руски език ще се счита за предимство. 

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате с 

актуална автобиография и референтен код OVIPL_Bs_120123, на e-mail: recruitment@burgas-

airport.bg, не по-късно от 27.02.2023 г.  

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю! 

С изпращането на кандидатурата, Вие давате съгласието си ФТСЕМ АД да използва Вашите лични 

данни! 

Всеки ден работим за по-добро бъдеще на Българското Черноморие! 
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