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One Passion. Many Opportunities.

Фирмената група „Либхер“ от десетилетия има световен успех и популяр-
ност с върховите си постижения в множество области на техниката. Това 
е възможно благодарение на нашите сътрудници, които влагат страст в 
ежедневната си работа и така се превръщат във важен ключ към успеха 
на предприятието.

48 000 лица – 48 000 истории. Какво ги свързва? Основателят на фирмата 
Ханс Либхер е убеден, че могат да се постигат дори цели, които първона-
чално изглеждат невъобразими. Всеки от нашите сътрудници допринася 
с ентусиазъм и собствени идеи за намирането на подходящи решения на 
всяка поставена от клиентите ни задача, колкото и сложна да е тя.

При това те се възползват от предоставената им свобода на действие и 
могат да разчитат на силна взаимна подкрепа. Постоянно търсим таланти, 
които да допринасят със своята компетентност и ентусиазъм в най-различ-
ни области на семейното предприятие „Либхер“.
Приветстваме Ви!

Liebherr-International AG
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Това сме ние

Фирмената група „Либхер“ се занимава със сложни технически продукти 
и услуги повече от 70 години. Нашите подразделения обхващат областите 
земекопна техника, минно дело, мобилни кранове, кулокранове, морски 
кранове, бетонна техника, металообработващи машини и системи за ав-
томатизация, авиационна, космическа и транспортна техника, компоненти, 
домакински уреди и хотелиерство.

Към момента около 48 000 сътрудници работят в над 130 дружества на 
„Либхер“ на всички континенти. За нас са важни не само миналите успехи, 
искаме и в бъдеще да бъдем на върха чрез иновации и да олицетворяваме 
технологичния напредък. Затова разчитаме на високомотивирани и компе-
тентни сътрудници, които с ентусиазма си да допринасят за изграждането 
на цялостния ни образ.

„Още като дете силно се вълнувах от 
техника и отрано се интересувах как 
функционират уредите. В „Либхер“ 
имам възможност да се отдам на 
тази своя страст.“
Сантяго Кастилеос Кастилио, Мениджър IT системи в „Либхер“
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100% семейство – представяте ли си го?

Семейство „Либхер“ стои зад общата ни цел – постоянно да предефини-
раме границите на осъществимото в услуга на нашите клиенти. Въпреки 
размера си „Либхер“ остава семейно предприятие от основаването си през 
1949 г. Това личи и в ежедневната работа – например от силната сплотеност 
в колектива.

Всички ние сме част от едно семейно предприятие, предлагащо огромна 
свобода за самоинициатива. Заедно с това стабилността в „Либхер“ също 
е от голямо значение за утвърждаването ни пред клиенти и партньори като 
пионери на иновациите на бъдещето. Същевременно за нашите сътрудни-
ци това означава сигурност на работните им места.

„В „Либхер“ всеки е на-
ясно със задълженията 
си. Работи се всеотдайно, 
непрекъснато и спокойно 
в името на общата цел.“
Йорг Шюркампер, Сервизен техник в „Либхер“

1. Членове на семейство „Либхер“ в управлението на фирмената група (от ляво надясно): Ян Либхер, Щефани 

Волфарт, Софи Албрехт, Филип Либхер, Патриция Рюф, Йоана Плат, Изолде Либхер и Вили Либхер.
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Ключът към успеха са 
нашите сътрудници

Ние носим 
отговорност
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Ние сме надежден 
партньор

Най-доброто качество 
във всичко, което правим

Какво ни ръководи

Още основателят Ханс Либхер, като пионер в областта на техниката, сти-
мулира прогреса и поставя основата на успеха на предприятието. Неговите 
принципи и до днес са водещи за фирмената група и отразяват успешно 
основните ѝ ценности независимост, надеждност, иновативност, качество, 
отговорност, както и самите сътрудници като фактор за успеха.

За да останат сътрудниците ни високомотивирани и верни на предприяти-
ето през следващите години, създаваме подходящите условия в „Либхер“. 
За това изключително важни за нас са уважението към личността и спра-
ведливостта.

„Като Мениджър продажби изли-
зам със самочувствие на пазара, 
тъй като в работата си съм сви-
детел на техническия прогрес на 
продуктите „Либхер“.“
Дейвид Мей, Мениджър продажби в „Либхер“



1110 „Либхер“ като работодател „Либхер“ като работодател

6  
човека   

на ден са постъпвали на работа в  

„Либхер“ през изминалата година.

са отработили всички 

 сътрудници на „Либхер“ 

през 2019 г.

За да се транспортират всички сътрудници на „Либхер“, 

са необходими почти 57 самолета тип 
A380.

Навсякъде по света ние сме си у дома: фирмената група 

обхваща над 130 компании в повече от  

50 държави 
на всички континенти по света.

Разработеният през 

2017 г.  дълбоководен 

кран HLC 295000 е  

най-голе-
мият кран   
на фирмената група. Ако 

се постави на сушата, 

може да се издигне над 

удвоената височина на 

Биг Бен. 

Една новоразработена от „Либхер“ 

и „Ролс-Ройс“ скоростна кутия за 

 авиацията достига мощност от   

70 000 к.с.   
– колкото 74 коли от „Формула 1“ заедно.

Средно 

по 

Представянето на първия управля-

ем въртящ се кулокран в света:  

на 19-ти август 1949 г.  
Ханс Либхер патентова 

първия си 
продукт  

пред патентната служба в Германия 

– модела TK 10.

Каросерията на   

самосвала T 264  
има обем от около  

 130 м3  
и може да побере близо  

12 автомобила „Фолксваген 

Бръмбар“. 

94 млн.  
часа 

Най-голямото дружество „Либхер“ се 

намира в Еинген и има  

3 637  
сътрудници. 

Според нашите сътрудници, ако 

Либхер трябва да бъде описан като 

животно, то това би бил  

 слонът.

Комбинираният хла-
дилник с фризер от 
Монолит серията  
е с впечатляваща 
височина от 

2,13 м,  
колкото е висок и  
баскетболистът  
Дирк Новицки.
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„В „Либхер“ всеки ден се справя-
ме с международни предизвика-
телства. Най-интересният момент 
за мен в „Либхер“: одобряването 
на нашия най-голям верижен кран 
за пазара в Китай.“
Лей Шен, Ръководител проекти в „Либхер“

Без граници на всички континенти

Фирмената група „Либхер“ предлага на сътрудниците изключително широк 
спектър от възможности за развитие. Гордеем се с това! Сътрудниците 
имат уникалната възможност да работят в различни направления и по този 
начин да се специализират професионално.

И това функционира по целия свят: който има желание да събира профе-
сионален опит и да работи в мултикултурни екипи, за него са отворени над 
130 дружества в повече от 50 държави.
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„Още по време на следването си се 
запознах с „Либхер“, когато писах 
там дипломната си работа за бака-
лавър. За мен бързо стана ясно, че 
искам да започна професионалния 
си живот тук в „Либхер“.“
Мелиса Пабукцидис, Системен инженер в „Либхер“

Насърчаване и очаквания

Нашите сътрудници са важен ключ към успеха на предприятието. Затова 
програмите за обучение и повишаване на квалификацията са неизменна 
част от работното ежедневие в „Либхер“. 

От една страна обучаваме млади хора в модерни центрове на фирмата. От 
друга страна отваряме нови перспективи за опитните сътрудници, като ин-
дивидуално насърчаваме техните таланти и способности.
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Повече от работа: създаваме 
вдъхновяващи продукти заедно

Нови таланти за технологични върхови 
постижения

Работата в „Либхер“ означава да се концентрираш върху важните неща, 
разчитайки на силна подкрепа, както и да изпитваш удовлетворение от 
създаването на вдъхновяващи продукти. Нашето мото като работодател 
отразява точно това:

One  Passion. Many Opportunities. 

Свързва ни страстта към техниката и решителността да предлагаме изклю-
чителни продукти на клиентите си. Същевременно всеки има възможност 
да вложи това убеждение в разнообразното си работно ежедневие.

Вдъхновението, стабилността, сплотеността и свободата на действие са 
четирите важни характеристики, отличаващи работата в „Либхер“. Неза-
висимо от дейността си, в „Либхер“ всички имат многообразие от възмож-
ности за реализация и всяка от тях е достъпна за всеки – от индустриалния 
дизайнер до инженера.

Тайната на успеха на Ханс Либхер – да осъществиш правилната идея в пра- 
вилното време – остава непроменена от основаването на фирмената група 
през 1949 г. Днес се занимаваме най-вече с предизвикателствата и въз-
можностите на дигитализацията.

В това отношение „Либхер“ отново е в крак с времето и участва в раз-
витието на проекта на бъдещето „Индустрия 4.0“: Пълната дигитализация 
на индустриалното производство става реалност чрез интелигентни и 
цифрово свързани в мрежа производствени системи на „Либхер“.

Семейното предприятие предлага на софтуерни разработчици, програ-
мисти и специалисти по автоматизирана технология за управление не само 
сигурност и добри кариерни възможности, но и необходимата свобода за 
изграждане на бъдещето в областта на технологиите.
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Сплотеност
При ежедневната работа върху вдъхновяващи задачи 
всеки може винаги да разчита на силна сплоте-
ност. Продуктите ни са резултат от много различни 
етапи, като всички ние допринасяме за създаването 
им според способностите и талантите си, а пред нас 
постоянно стои общата цел да предлагаме на клиента 
вдъхновение.

Тази самоувереност и взаимно доверие изграждат 
основата на колегиалната подкрепа и допринасят за 
успешната работа в „Либхер“.

Свобода на действие
Доверието дава свобода, а свободата създава успеха – 
така може да бъде описана работата в „Либхер“. Тази 
свобода на действие и взаимно доверие се използват 
отговорно от всички нас в работата, за да намираме 
нови решения и вдъхновение всеки ден.

Ценим тази свобода и поемаме отговорност, както за 
самите нас, така и за нашите клиенти по целия свят 
и за цялостната ни работа. Само по този начин фир-
мената група може да продължи да расте успешно – 
продукт по продукт и отрасъл по отрасъл.

Очарование
Нашите технологии и машини са сред най-добрите в 
света. Опитът ни в развойната дейност е оценен от 
нашите национални и международни клиенти. Ино-
вативният продуктов свят на „Либхер“ и най-висо-
ките стандарти за качество очароват също и нашите 
сътрудници!

Ентусиазмът за нашите продукти и решения винаги 
се отразява в ежедневната ни работа. Непосредстве-
ната полза за клиента ни кара да вървим постоянно 
напред. Нашите сътрудници мислят в перспектива и 
се справят още днес с предизвикателства, които утре 
клиентите ни от цял свят ще срещнат.

Стабилност
„Либхер“ има зад себе си около 70 години непре-
къснат растеж. Културата на нашето предприятие 
се характеризира с дългосрочни взаимоотношения, 
които сътрудниците ни поддържат с нашите клиенти. 
Може да се разчита на това, което казваме и правим.

Сътрудниците могат да разчитат, че „Либхер“, като 
изцяло семейно предприятие с традиции, ще остане 
вярно на ценностите и принципите си.

Държим на дългосрочния успех, предлагаме сигурни 
работни места и подкрепяме партньорското сътруд-
ничество, основаващо се на честността и уважението 
към личността. Това са причините, поради които 
нашите сътрудници остават верни на предприятието 
в продължение на десетилетия.
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