
Макдоналдс в България има акредитация по престижния 

международен стандарт  Investors in People, който ни подрежда 

между световните компании, които постигат своите високи бизнес 

резултати чрез успешно управление на най-ценния ресурс – хората.  

 

Нашата визия за хората 

 За да постигнем нашата цел – да бъдем най-добрата верига за бързо обслужване в 

света, ние се стремим всеки наш служител да се чувства значим, ценен и горд от своята 

работа, за да се развива напред. Накратко, ние се стремим да бъдем сред най-добрите 

работодатели във всяка държава по света. 

  

10 причини за работа в Макдоналдс 

 

 Реални възможности за бързо кариерно развитие. 

Вашият път на успеха: Ресторантски служител – Инструктор – Мениджър – Втори 

асистент мениджър – Първи асистент мениджър – Управител на ресторант 

Макдоналдс – Оперативен Консултант … 

 Възможност за гъвкаво работно време. 

Успешно съчетаване на кариера и образование.  

 Вътрешно фирмено обучение. 

Придобиване на знания, умения и компетенции, полезни за бъдеща професионална кариера 

във всички сфери на бизнеса. 

 Дългосрочна кариера в голяма международна компания с утвърдени стандарти на 

работа, доказан лидер в своята област. 

 Трудов договор и система за заплащане изцяло отговарящи на изискванията на 

трудовото и осигурително законодателство. 

 Сигурно заплащане, система за атестиране, бонуси при отлично представяне. 

 Приятна, безопасна и комфортна работна среда. 

Отлични условия на труд. Безплатна униформа, сигурност на работното място. 

 Екип от над 1000 млади души. Тук се създават приятелства за цял живот. 

 Мотивационни програми – партита, награди, спортни състезания, подаръци… 

 Нулева дискриминация – имате равен шанс за развитие независимо от пол, религия или 

раса. 

 Независимост – разполагате с лични средства и сте независими в решенията си. 

 

Обучение 

Обучението е много важна част от работата в Макдоналдс и започва още от първия 

работен ден. Инструктори, мениджъри и други служители ще работят рамо до рамо с 

теб, за да те запознаят с работата. Обучението продължава по време на цялото ти 

развитие в системата на Макдоналдс. Ние полагаме усилия за изграждането на приятна 

работна среда, която ще ти помогне да покажеш и развиеш целия си потенциал. 

 

В края на 2005 г. Центърът за обучение на Макдоналдс в България получи лиценз от 

Министерството на образованието за „Център за професионално обучение”. В 

допълнение, твоята работа в Макдоналдс ще ти помогне да придобиеш умения за работа 

в екип, работа с клиенти, управление на времето, комуникация, ръководни умения. 

 

За да кандидатствате, изпратете автобиография с актуална снимка на адрес:  

job@bg.mcd.com 
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