


Уважаеми колеги,

 На 10 май 2018 год., четвъртък, във фоайето на УНСС ще се проведе второто 
издание на бизнес форума “КАРИЕРИ УНСС - 2018”. Организатори на събитието са 
Студентският съвет и Rabota.bg с подкрепата на Междууниверситетски център за 
развитие на кариерата. Форумът е под патронажа на Ректора на УНСС – проф. д.ик.н. 
Стати Статев.

 “КАРИЕРИ УНСС – 2018” се провежда за втора поредна година и ще бъде още 
по-вдъхновяваща, както за компаниите, така и за кандидатите. Ще бъдат създадени 
нови много интересни начини за ползотворен контакт. Всеки един студент ще има 
възможност за кариерна консултация със специалисти, които ще му дадат безценни 
съвети при търсене на работа в България. Студентите биха могли да се включат в 
конферентна програма с лекции и дискусии, работилници, фирмени презентации, които 
са част от активностите на форума. Идеята на проекта е да се създадат реални 
предпоставки за ускоряване на връзката между бизнеса, университета и професионал-
ното развитие на студентската общност на УНСС.

 В рамките на “КАРИЕРИ УНСС – 2018” ще бъдат направени презентации на топ 
компании пред академичната общност.  Търсещите работа или стаж ще могат да 
представят своите CV-та на предпочитаните от тях компании, както и да проведат 
кратки интервюта с представители на HR отделите им.

 Студентски съвет е единственият законово установен орган за защита на общи-
те права и интереси на обучаващите се във висшите училища. В най-новата история 
на УНСС, Студентският съвет осъществява своя самостоятелна дейност от 1991 
година, което го прави първият студентски съвет в страната. През годините до 
1997 организацията съществува под името Студентски сенат.

Пожелаваме успешна професионална реализация на всички!

С уважение:
Студентски съвет и Rabota.bg

За връзка с Rabota.bg:

гр. София 1540
бул. „Брюксел“ 1

тел.: 02/ 812 98 62
e-mail: rabota@investor.bg

За връзка със Студентски съвет:

1700 София
Студентски град „Христо Ботев”,
УНСС, кабинети 1009 и 1010
тел.: 02/ 819 55 81
e-mail: sc-unwe@abv.bg

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО 
И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО





Gebrüder Weiss е Вашият партньор за цялостни логистични решения – от Европа до Азия. 
Ние доставяме Вашите продукти ефективно до целевите Ви пазари. С многобройни 
собствени офиси по целия исторически Път на коприната, ние съчетаваме  регионално 
ноу-хау с най-високите стандарти за качество. Накъде да пътуваме за вас? 
www.gw-world.com/silkroad

We are where you are.
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ЕДНО ГОЛЯМО СЕМЕЙСТВО,
ЕДИН УСПЕШЕН ЕКИП!

 www.mcdonalds.bg/career



+359 2 419 14 14

ул. Юнак 11–13, ет. 2
София 1612

www.hrs-bg.com

info@hrs-bg.com 

Кои сме ние?
Само 6 години след създаването си сме вече твърдо позиционирани като една от 
най-динамично развиващите се български HR агенции, която скоро стъпи и на 
международна почва. Работим с водещи глобални компании от всички сектори и 
месечно разполагаме с над 300 актуални позиции, внимателно селектирани за 
начални и старши нива.

В какво сме най-добри?
Ние ще те посъветваме как да развиеш уменията и амбициите си, за да получиш 
повече от работата и живота си. Ще ти покажем какви са стъпките да разгърнеш 
максимално потенциала си, докато учиш. От екипа ни получаваш подготовка за 
интервю и CV Check, както и консултации спрямо интересите ти занапред.

Свържи се с нашите консултанти, за да 
разбереш:

Кои са най-подходящите позиции за теб
Какви са тенденциите на пазара на труда спрямо интересите ти
Как да подготвиш кандидатурата си и от Junior да се превърнеш в специалист
Как да увеличиш шансовете си да стартираш кариера

В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази 
живота на отделния човек и правилният човек може да 
трансформира бизнеса. Ти не правиш изключение!



Луфтханза Техник София е част от Луфтханза Техник 
Груп - световен лидер в поддръжката и основния ремонт 
на самолети, компоненти и двигатели. Българското 
подразделение е основано през 2007 г.  на обща площ 
от 50 000 кв. м и е специализирано в базово и линейно 
обслужване на тясно корпусни самолети от семейството 
на Airbus и Boeing. Към момента в компанията работят над
1 000 служители.

Ако искате да станете част от нашето голямо семейство, 
очакваме Вашите CV-та на 
careers@lht-sofia.com.

Be curious. 
Be extraordinary.  
Be KPMG.

Whether you are a graduate or an intern,  
we’ll empower you to be extraordinary.
Join KPMG, a place where you will learn,  
grow and flourish.

Be curious
 If you love problem solving
 If you’re both logical and creative
 If you like to keep learning

Be extraordinary
 By gaining a sound commercial knowledge  
that will broaden your business perspective
 By working in a team with outstanding 
professionals
 By staying relevant in a dynamic and  
changing environment

Be KPMG
At KPMG, you’ll have the freedom to use 
your talents and initiative from day one. 
Our professional development programme 
will provide all the support and training you 
need, which means you won’t be thrown in 
the deep end and you’ll have everything you 
need to succeed!

See how to join KPMG’s teams 
in Audit, Tax and Advisory  
at kpmg.com/bg/careers

kpmg.com/bg  

© 2018 KPMG Bulgaria EOOD, a Bulgarian limited liability company and a member firm of the KPMG 
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative  
(“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 
The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.





Управители на бъдещето
Kaufland България търси Управители на бъдещето в Продажби, Търговия и Маркетинг, Администрация и финанси и 
Управление на недвижимости.

Вие сте студент в последен курс или абсолвент и търсите силен старта на кариерата си? Обичате динамиката и сте готови 
да поемете ръководна отговорност? Тогава заповядайте при нас! Kaufland България стартира мащабна програма, в която 
заедно с кандидатите да създаде Управителите на бъдещето. Ние вярваме, че всеки добър ръководител познава детайлите в 
процесите, защото е извървял сам всяка стъпка от тях и от личен опит знае дейността на колегите си. 

От 01.07.2018 г. имате възможност да стартирате обучителна програма, която включва дейности в нашите филиали в страната 
и отдели в офиса на компанията. Ръководните ни принципи са тези, с които живеем всеки ден - резултати, динамиката и 
коректност. Бъдете наш съмишленик. 

Като участник в програмата „Управители на бъдещето“ ще преминете през: 
- Интензивна 12-месечна програма за развитие
- От 3 до 6 месеца практическа работа във филиала за запознаване с нашата основна дейност
- От 3 до 6 месеца практическа работа в един или повече от Централните ни отдели с оглед на съвместните активности
- Интересен процес по Подбор в няколко стъпки и квалифицирано обучение за Вашата целева позиция като управител на 

филиал или старши специалист в съответния от Централните ни отдели
- Ръководене на собствени проекти

Критерии към кандидатите: 
- Завършено или в процес на придобиване висше образование в някое от следните направления: Финанси, Счетоводство, 

Търговия, Маркетинг, Продажби, Строителство
- Малко или все още никакъв професионален опит
- Комуникативна и мотивирана личност, кояти владее отлично немски и/или английски език
- С афинитет и желание за развитие в сферата на търговията в най-голямата търговка компания у нас
- Мобилни и готови да се релокирате в рамките на страната

Нашето предложение:
При нас ще поемате атрактивни задачи като ръководенето на отдел във филиала или на различни национални и 
международни проекти в Централните ни отдели. Ще се радвате на атрактивно възнаграждение и много добър 
допълнителен социален пакет, на мотивираща работна атмосфера, изградена на доверие и уважение, работейки заедно, 
за да направим доброто още по-добро. Освен това ще спечелите от многообразните възможности за развитие, които 
предлагаме, чрез периодични разговори с конструктивна обратна връзка и мрежа от контакти с 148те хиляди служители на 
компанията в цяла Европа.

За контакти:
отдел Подбор
Кауфланд България ЕООД енд Ко КД
тел.: +359 2 8125413
recruitment@kaufland.bg
www. kariera.kaufland.bg

Стартирайте заедно с нас за едно по-успешно бъдеще. 
Кандидатствайте на www.kariera.kaufland.bg

Търсите перспективна кариера, 
а не просто някаква работа? 
Ние търсим съмишленици.



Ние предлагаме 
възможност да придобиеш 
богат опит и кариерно 
развитие в динамична, 
международна работна среда 
с хора, които припознават 
нашите корпоративни 
ценности като свои, 
ангажирани са да постигат 
високи резултати и създават 
допълнителна стойност 
за нашите клиенти. Ние 
развиваме таланта, лидерския 
потенциал и ценим високо 
хората, които поемат 
инициатива за своето лично и 
професионално развитие. 

Мтел е водеща компания на пазара на телекомуникации в 
България и част от международната група А1. Със своите 4 000 
служители телекомът предоставя услуги до над 3,98 милиона 
клиенти. Компанията предлага мобилни и фиксирани услуги, 
високоскоростен интернет, цифрова телевизия и сателитна 
телевизия, включително два собствени спортни канала – Mtel 
Sport 1 и Mtel Sport 2, както и IT решения за бизнеса. 

Кариера в Мтел
Мтел предлага много 
възможности и разнообразие 
от програми за професионално 
и кариерно развитие.
Те са съобразени с 
професионалните резултати, 
личните качества и 
амбицията на служителите. 
Научете повече за кариерните 
възможности в Мтел от 
обявите ни в LinkedIn и на 
www.mtel.bg/rabota. 

How can your 
greatest growth 
happen after  
you graduate?
We are currently looking for Audit 
Interns and Junior Auditors to join 
our team in August 2018.

To apply, please send a CV to: 
Plamena.M.Petkova@bg.ey.com or 
Nadya.Mihova@bg.ey.com. 
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Only short-listed candidates will be contacted.  
EY is an equal opportunities employer.

All applications are treated as confidential.



Ела в националния отбор на брокерите!

iBROKERS® е българска компания, изградена от професионалисти с доказани резултати и свето-
вен опит. iBROKERS® е най-прогресивният и бързоразвиващ се бранд в сектора „недвижими имоти“ в 
страната. За пет години на пазара, компанията се наложи като първия избор на клиента при нужда от 
професионалист в сферата на недвижимите имоти. В момента iBROKERS® разполага с три офиса – два 
в София и един в Бургас – общо с над 30 iБрокера и 200 години опит в сектора.

Бизнес подходът iBROKERS® е абсолютно противоположен на начина на работа на 90% от брокери-
те на недвижими имоти в България. Системата е безотказна в своите резултати, защото следва желяз-
ното i-правило, че клиентът е Цар, но пазарът е Бог. В това са убедени и всички клиенти на компанията 
(както частни, така и корпоративни), които поверяват своя имот, пари и време на личния си iБрокер.

iBROKERS® е на пет години, но екипът, който стои зад неговото създаване, е с над десетгодишен 
опит в сферата на недвижимите имоти. 

iBROKERS® е една уникална бизнес идея, чиeто време е дошло. Компанията се фокусира основно 
върху правилния подбор, развитието и подкрепата на своите служители и продължава да вярва, че 
„даваш ли на iБрокера си най-доброто, той ще дава най-доброто на клиентите си.“

Винаги поставяме интереса на клиента на първо място и работим упорито за постигане на неговите 
цели. Доверието във взаимоотношенията ни с хората е водещ принцип в нашата работа и благодарение 
на това основният ни бизнес идва от препоръки. 

„Ние НЕ сме в бизнеса с недвижими имоти, част сме от нещо 
много по-ценно: доверието и човешките взаимоотношения.“

За София: 
Александра Димитрова
Търсач на съкровища
бул. „Христо Смирненски“ 78, ет. 6 и 7
1164 София, България
тел.: +359 882 27 47 71
e-mail: alexandradimitrova@ibroker.bg

За Бургас:
Елена Параскова
Търсач на съкровища
ул. „Александровска“ 111, ет. 1
8000 Бургас, България
тел.: +359 887 77 30 98
e-mail: elenaparaskova@ibroker.bg

Българска компания!

Европейско обслужване! Световен опит!







Астреа Рикрутмънт - Бизнес лидер 2017 - HR Industry, е агенция за подбор на       
персонал. Ние сме изцяло българска компания, която е на пазара от 2007г. Нашата 
основна цел и мисия е да помагаме на хората да намерят идеалната за тях работа, 
както и перфектния служител за нашите партньори.
За тепърва завършващи студенти като вас, знаем, че намирането на работа е За тепърва завършващи студенти като вас, знаем, че намирането на работа е 
изключително сложна задача и се сблъсквате с много трудности, но с нашия опит 
можем да ви помогнем. Горди сме да кажем, че работим с големи компании в 
най-различни сектори - BPO, ИТ индустрията, финансови и счетоводни компании, 
образователни институции, напредваме стремглаво в HoReCa индустрията и в 
производствения и в строителния бранш. Позициите ни са по всички нива на 
кариерната стълбица - от нискоквалифицирани служители до висш мениджмънт.
Ако все още не сте открили вашата мечтаната работа или не сте сигурни коя е Ако все още не сте открили вашата мечтаната работа или не сте сигурни коя е 
подходящата за вас професия, не се колебайте да ни потърсите за консултация.
Нашата услуга е напълно безплатна за кандидатите!

    София  Бургас Велико Търново

  www.astrea.bg
  https://www.facebook.com/AstreaRecruitment
  https://www.linkedin.com/company/astrea
  https://www.instagram.com/astrea_recruitment/

M: +359 (885) 865 066
 T/F: +359 (02) 862 6318

Нашата мисия
Намираме точните хора 

на точното място и 
подобряваме взаимодействието 

между хората и 
организацията на 
всичките й нивавсичките й нива

Нашите ценности
Човешкият фактор е 

най-важният за успеха на 
всяка една организация. 

Съчетаваме добрите практики 
с иновационни подходи

Нашите партньори 
Нашите партньори се 
увеличават всеки ден 

и тяхното удовлетворение 
е най-добрата визитна 

картичка за нас








