Участници във
форум „Ден на кариерата”
17 октомври 2019 г.
Фирми – участници с щандове:
1. Луфтханза Техник София
www.lht-sofia.com
Луфтханза Техник Груп е световен лидер в основния ремонт и
поддръжка на самолети, самолетни компоненти и двигатели.
Компанията е символ на високо качество и надеждност.
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 1 200 служители.
Разположена на Летище София, Луфтханза Техник София е на път
да се превърне в най-голямата компания, предлагаща основен
ремонт и поддръжка на Балканския полуостров, както и в един от
най-важните авиационни центрове за поддръжка в Европа.
Развитието на Луфтханза Техник София е съпроводено с
увеличаване на потенциалните клиенти, разширяване на бизнеса,
запазвайки високо качество и надежност на предлаганите услуги.
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2. Айгер Инженеринг ООД
www.aiger.com
Ние сме бутикова компания. Създаваме най-иновативните инженерингови
решения във фармацевтичната, опаковъчната и тютюневата индустрия.
За изминалите години имаме 18 световни патента, създадени в България от
български инженери. Гордеем се още с наградите си за „Зелена компания“,
„Най-иновативно производствено предприятие за 2015 година“ и
номинацията в три поредни години за „Експортьор на годината“.
Бизнес моделът ни е инженеринг по поръчка на клиента с най-високата
възможна добавена стойност. Работният процес включва измислянето на
машините – инженеринга – метала (производството на резервни части) –
сглобяване на машините – доставка – инсталация и обучение на клиентите –
след гаранционен сервиз. Ние трансформираме парчета метал в машини и
линии, струващи над 1 млн. евро.
На помощ на инженеринговия ни отдел са нашия Експерт и Ходещ Тренер.
Те са хората, които развиват нашата web базирана платформа за обучения –
Aiger Professor.
Можем да се похвалим с една от най-богатите фирмени платформи за
обучение. Тя е достъпна както от компютър, така и от мобилен телефон.
Разполагаме с различни лекции и видео уроци, които развиват знанията ни.

3. Сенсата Технолоджис България
www.sensata.com
Сенсата Технолоджис е световен лидер в производството, развитието и
продажбата на сензори и системи за контрол. С нашата широка гама от
продукти целим да подобрим сигурността, ефективността и комфорта на
потребителя. Продуктите на Сенсата могат да бъдат открити в сферата на
автомобилната, самолетната, военната, тежко-товарната и
телекомуникационната индустрии.
Средно в годината ние произвеждаме 20 000 различни продукти и доставяме
над един милиард бройки под брандовете Sensor-Nite®, Sensata®, Klixon®,
Airpax®, Dimenstions™ и Qinex™. С тези продукти помагаме да се посрещне
растящата нужда от безопасност, енергийна ефективност и по-чиста околна
среда. Разполагаме с операции и бизнес центрове в 13 държави на 4
континента.
В нашите офиси в София, Ботевград и Пловдив ние проектираме и
произвеждаме електронни и електро-механични сензорни системи с висока
добавена стойност, разпознати под името Sensor-Nite®.
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4. БТЛ Индъстрийз АД
www.btl.bg
BTL е една от водещите световни компании в разработката, производството,
търговията и сервиза на електронна медицинска апаратура в три основни
направления – физиотерапия, кардиология и естетична медицина.
Преди повече от 20 години компанията разкрива търговски офис и в
България, а през 2002 г. производството и международната дистрибуция на
фирмата са локализирани в Пловдив. През 2014 г. е разкрит и Център за
развойна дейност в София, а в началото на 2017 г. такъв бе създаден и в
Пловдив. През същата година стартира и механичното ни производството за
изработка на метални детайли, основно от листов материал. Компанията
работи в над 100 държави от цял свят, като в 55 от тях има собствени
търговски фирми, а в останалите работи чрез независими ексклузивни
дистрибутори.
БТЛ има традиция в иновациите. Именно иновативната същност на
компанията, както и потенциалът и отдадеността на служителите правят
възможен бързия ѝ растеж и увеличаването на продуктовата гама и пазарите.
С оглед постигането на тези цели, капацитетът на компанията в България се
увеличава и нуждата от нови квалифицирани кадри в областта на
електрониката нараства.
Избирайки BTL, ти ще имаш възможността да се развиваш,
експериментираш и учиш в подкрепяща среда, докосвайки се до най-новите
постижения в медицинската електроника.

5. Биовет АД - Пещера
www.biovet.com
"БИОВЕТ" АД е водещ европейски производител на фуражни добавки,
премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение,
профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните.
Фирмата разработва междинни продукти и активни субстанции за
фармацевтичната промишленост.
БИОВЕТ също произвежда ензими и ензимни комплекси за употреба в
животновъдството за по-добро усвояване на фуража и по-добра
продуктивност.
Фирмата се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани
върху едно пълноценно партньорство със всички свои клиенти, целта на
което е постигане на ефективно и печелившо животновъдство.
През изминалите десетилетия производството на БИОВЕТ се е определяло
според променящите се изисквания на пазара. Фирмата започва
производствената си дейност през 1954 г. БИОВЕТ може да се похвали с над
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50 годишна история, съчетана с традиции в производството на продукти с
приложение във ветеринарномедицинската практика. Днес, продуктовото
портфолио включва над 90 продукта, които се продават в повече от 90 страни
в света на 6 континента.
"БИОВЕТ" АД произвежда своята продукция на 4 производствени
площадки:в гр. Пещера, Ботевград и Разград. Фирмата разполага и с
производствени мощности в Македония.
Административното управление, институтът за научно-развойна дейност и
основните производствени мощности се намират в гр. Пещера.

6. Ubisoft
www.ubisoft.com
Юбисофт София
Студиото на Юбисофт в София отваря врати през 2006 г. и много скоро се
превръща в едно от студията за разработка на игри от големи световни
поредици. През годините създава богато портфолио от игри - започвайки от
такива за масова аудитория до ААА екшън приключенски заглавия, като
покрива почти пълната гама от съществуващите игрови платформи и
технологии. Студиото влага и развива своята експертиза и креативност в
поредици като Tom Clancy’s®, Prince of Persia®, Assassin’s Creed® и др.
За повече от седем години Юбисофт София е основен играч в разработката
на Assassin’s Creed поредицата. Оглавява създаването на Assassin’s Creed
Liberation и Assassin’s Creed Rogue и има значителна роля в разработката на
Assassin’s Creed Black Flag и Assassin’s Creed Origins. За 13 години и повече
от 18 издадени игри, нараствайки екипите си почти 7 пъти до над 230 човека,
в момента Юбисофт София продължава да работи върху няколко от найголемите игри на Юбисофт, сред които Beyond Good and Evil 2.
Най-скорошните постижения на екипите в студиото са създаването на
митологичното продължение на Assassin’s Creed Origins – The Curse of the
Pharaohs, Assassin’s Creed Rogue Remastered и Tom Clancy’s The Division 2,
високо оценени както от играчите, така и от медиите.
Присъединявайки се към нашия екип, ще можете да работите с най-добрите
професионалисти в индустрията, с най-новите технологии и ще имате много
възможности за кариерно развитие.
Ние ще продължим да се разрастваме и да търсим талантливи хора, които да
се присъединят към нашия екип. В зависимост от вашия професионален
интерес, можем да предложим разнообразие от възможности в трите основни
области – Програмиране (game & engine), Арт (concept, character,
environment), Дизайн (level & game design), както и много други.
Посетете кариерната ни страница, за да научите повече за текущите отворени
позиции в Юбисофт София:
https://www.ubisoft.com/en-US/careers/search.aspx?location=Sofia
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Какъв е процесът на подбор?
След като изпратите кандидатурата си чрез кариерния ни сайт, Вашият
профил ще бъде прегледан подробно от HR екипа ни. Артистите винаги е
необходимо да изпратят примерни работи или портфолио. За всички позиции
одобрените кандидати е необходимо да направят тест за оценяване на
специфични умения и компетенции. Кандидатите, които отговарят на
изискванията за позицията, са поканени на интервю с лидера на съответния
екип и представител на HR. В рамките на интервюто е времето за обсъждане
на теста, профила на кандидата, задаване на въпроси за работата, за студиото,
както и какво е да се работи при нас.
Как да подготвя своята кандидатура?
Винаги подготвяйте своята кандидатура според позицията, за която
кандидатствате. Вашето CV и мотивационно писмо ще ни предоставят
информация за образованието и уменията ви, придобити в
училище/университет; дейностите, предпочитани от вас в свободното Ви
време, позицията, от която се интересувате и защо. Това, което ценим наймного обаче, е да ни покажете какво умеете да правите. Създавайки
портфолио, проекти или гейм прототипи, е това, което най-много ще Ви
помогне в кандидатстването. Документирайте своите примери и обяснете
ясно контекста на работата си. Фокусирайте се върху качеството, а не върху
количеството.
Говорете с нашия HR екип
Ако позицията, от която се интересувате, не е отворена в момента, не се
колебайте да изпратите Вашето CV, мотивационно писмо и портфолио по
имейл на hr_bg@ubisoft.com. Можете да се свържете с HR екипа ни по всяко
време, когато имате въпрос, свързан с потенциала Ви за развитие в гейм
индустрията, или когато просто имате нужда от съвет за кариерата Ви.

7. EVN България
www.evn.bg
Групата EVN България е част от концерна EVN AG – водеща австрийска
компания с централа в най-голямата австрийска федерална област - Долна
Австрия. Концернът EVN AG е със стабилни позиции на европейските
енергийни пазари и предлага на своите клиенти електро- и топлоенергия, газ,
водоснабдяване, както и термична обработка и оползотворяване на отпадъци.
В България, групата на EVN обхваща дейности в областта на
разпределението и продажбата на електрическа енергия в Югоизточна
България, топлоснабдяването в гр. Пловдив, търговия с енергия и въглеродни
емисии в региона, както и проекти в областта на възобновяемите енергийни
източници. С цел да отговори оптимално на всички очаквания на своите
клиенти, управлението на компанията следва основни принципи като
иновативни решения, сигурност на доставките и близост до клиента. Заедно с
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това, EVN се придържа към принципите на корпоративната социална
отговорност и към балансирана политика за опазване на околната среда.
В рамките на своя 12-годишен период на дейност на българския енергиен
пазар, EVN България e инвестирала досега над 1,5 милиарда лева в
българската енергийна инфраструктура и услуги.
Големи инвеститори като EVN носят със себе си модерни модели на
управление, работа, опит и отношение към сътрудниците и предоставят
възможности за развитие в международна корпоративна среда.

8. Монди Стамболийски ЕАД
www.mondigroup.com
„Монди Стамболийски” ЕАД е част от водеща международна група за
производство на хартия и опаковки, с над 25 000 служители в 30 страни в цял
свят. Предприятието е най-големият производител на целулоза и хартия в
България и предоставя крафт хартия на множество преработватели в Европа,
Азия и Африка.
Вдъхновяващо място за работа
Служителите и тяхното многообразие са най-големият актив на компанията.
Монди Стамболийски ЕАД предоставя динамична и удовлетворяваща среда,
в която хората имат възможност да разгърнат своя потенциал.
Създаване на устойчиво бъдеще за всички нас
Устойчивостта е съществена част от бизнеса на компанията, тъй като тя знае,
че успехът й в бъдеще е свързан с благополучието на служителите й и
доброто състояние на общностите и средата, в която работи.
Въведени международни стандарти:
 Предприятието е сертифицирано съгласно ISO 9001, ISO 14000 и
OHSAS 18001
 Система за управление на риска съгласно ISO 31000
 Отговорно и устойчиво развитие на горите чрез FSCTM Chain of
Custody
 Сертификация по ISO 50001: Система за управление на енергията
Ако искате да работите в бързоразвиваща се среда, сред множество
мотивирани хора, които се стремят към успеха, то Монди е мястото за Вас.
Ще имате възможност да развиете своя потенциал и този на компанията в
среда, която предлага голяма разнообразие от възможности.
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9. АББ България ЕООД
http://new.abb.com/bg/careers
АББ функционира в България чрез една компания с централен офис в София,
както и с офиси и клонове в пет локации. Производствените бази на АББ в
страната се намират в гр. Петрич – за продукти ниско напрежение, в
гр. Севлиево – за продукти високо напрежение, и в гр. Раковски – за
продукти ниско и средно напрежение. Компанията разполага и със сервизен
център за турбокомпресори в гр. Варна, както и с Общ център по
счетоводство и човешки ресурси в гр. Раковски. АББ има над 2400 служители
в България.
Ние работим по едни от най-големите предизвикателства, пред които е
изправен света днес.
Ако търсите работа, която да има смисъл, работа по глобални проекти и
възможност да участвате в създаването на утрешните технологии, елате и
вземете участие в енергийната и производствена революция.
За 100 години ние сме измислили много начини да захраним света с
електроенергия и да подобрим производителността. Много пъти видяхме, как
съвременните технологии, големите придизвикателства и международният
опит променят кариерата на опитните професионалисти с големи амбиции.
Време ли е да преразгледате вашето бъдеще?
В АББ ние сме отдадени на нашите служители, така както сме отдадени на
нашия бизнес.
Нашите служители получават едно от най-високите нива на подкрепа,
развитие и възможности в целия бизнес свят.
Стремим се нашите служители да получават всичко необходимо, за да
реализират потенциала си, разчитайки на комбинация от структурирано
управление на талантите и възможност за обучения.
Тъй като ние вярваме, че служителите се представят най-ефективно, когато
техните интереси и умения отговарят на работата им, ние се опитваме да
направим възможно това перфектно съответствие.
Хиляди нови възможности се откриват всяка година и зависи само от нашите
служители, да приемат тяхното следващо предизвикателство, тъй като те
разбират най-добре, какво ги вълнува. Те са отговорни за проектирането на
своята кариера, в същото време, ние им предлагаме многобройни процеси и
инструменти, за да подкрепим тяхното развитие.
Ние правим възможно личното развитите и израстване, предлагайки открит
диалог, конструктивна обратна връзка, обмяна на знания и възможности за
стъпка напред в тяхната кариера в различни насоки, като работа по различни
проекти, смяна на различни направления на нашия бизнес и различни
функции или географско местоположение.
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10. Адастра България
www.bg.adastragrp.com
Адастра е международна консултантска компания, която създава
функционални решения в различни сектори, улеснявайки прехода към
дигиталната ера. От създаването си през 2000 г., Адастра се фокусира върху
обработката, анализа и складирането на данни. Данните остават в основата на
ключовите дейности на компанията, които постепенно се разширяват и в
момента включват Интернет на нещата (IoT), Big Data решения, Изкуствен
интелект и Разработване на мобилни приложения.
Целта на Адастра е, да допринася за развитието на бизнеса на своите клиенти
чрез иновативни решения за данни. Клиентите ни са международни и местни
лидери във финансовата, банковата, застрахователната, автомобилната и
други индустрии, включително публичния сектор. Международните ни
проекти се имплементират от 12 офиса и 2000 Адастра консултанти. В
момента, Адастра има 3 офиса в България, в София, Варна и Пловдив.

11. SBTech Global Limited
www.sbtech.com
SBTech е глобален лидер в предоставянето на софтуер за спортни залагания с
общо над 1200 служители в нашите офиси в България, Израел и Украйна.
Създадена през 2007 година, SBTech партнира с някои от най-успешните
имена сред топ онлайн гейминг операторите в цял свят, и в момента с
гордост обслужваме повече от 100 клиенти в цял свят.

12. Оптикоелектрон Груп АД
www.opticoel.com
Проектиране, разработване и производство на оптични, оптикоелектронни,
оптикомеханични, лазерни и термовизионни технологии, продукти и системи,
вкл. продукти за дневно, нощно и термовизионно наблюдение, инструментална и
технологична екипировка, нестандартно оборудване за отбраната и сигурността,
и такова с гражданско предназначение. Доставка, проектиране, изграждане,
инсталиране, монтаж, пускане в експлоатация, поддръжка и ремонт на
интегрирани системи за конвенционално и специализирано (оборудване за
отбрана и сигурност) видеонаблюдение и мониторинг, включително
стационарни и мобилни наблюдателни системи, системи за контрол на достъп,
дистанционно управляеми летателни системи, системи за откриване на горски
пожари и оборудване на автомобили със специално предназначение.
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13. Вили Елбе Аутомотив България ЕООД
www.willielbegroup.de
Вили Елбе Груп има около 1000 служители на осем международни локации от Германия до Китай. Ние разработваме и произвеждаме
високотехнологични компоненти за задвижващите системи и кормилните
уредби на премиум клас превозни средства: леки автомобили, мотоциклети и
лекотоварни автомобили.

14. Арексим Инженерин ЕАД
www.arexim.bg
„Арексим Инженеринг“ ЕАД е модерна, бързоразвиваща се компания в
областта на преработката на полимери и производството на инструментална
екипировка с производствена база в гр. Смолян.
Произвеждаме повече от 1200 вида продукти от технологична пластмаса за
над 25 различни български и чуждестранни клиенти, преработваме годишно
над 7000 тона инженерна пластмаса и посрещаме непрестанно нарастващите
нужди на своите клиенти, чрез въвеждането на повече иновации, закупуване
на нови машини, оптимизиране на производството и разширяване на
техническата база.
Клиенти на „Арексим Инженеринг“ ЕАД са фирми като мултинационалните
гиганти Schneider Electric, Bosch, Liebherr, Festо, Makita и Kostal.
Производствената база
o Инструментално производство за проектиране и изработване на
инструментална екипировка за собствени нужди и по поръчка на клиенти. То
е оборудвано с CNC фрезови и ерозийни машини, които осигуряват прецизно
изпълнение на произвежданите инструменти;
o Пластмасово производство за шприцване на пластмасови детайли,
което е ключов процес от дейността на фирмата и произвежда технически
изделия от пластмаса. Оборудвано е с около 100 шприц машини, които
осигуряват коректно и навременно изпълнение на производствените поръчки.
Част от тях притежават роботизирано оборудване;
o Монтажно производство за асемблиране на пластмасови и метални
компоненти с автоматичен, полуавтоматичен и ръчен монтаж;
o Тампонен и топъл фолиен печат върху готови пластмасови изделия по
поръчка на клиента;
o Ултразвуково заваряване на пластмаси от различни материали;
o Две измервателни лаборатории за контрол на качеството, оборудвани
с две 3D координатни измервателни машини, два измервателни микроскопа,
специфична измервателна апаратура и други прецизни измервателни уреди.
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Цялостната производствена дейност в „Арексим Инженеринг“ ЕАД е
подкрепяна от собствени Логистичен отдел, Проекти и Качество,
благодарение на които фирмата заема ключово значение във веригата за
доставки на лидери на междунаридния пазар.
Развойна дейност
Производството се подпомага от собствен отдел R&D, който в тясно
сътрудничество с нашите клиенти допринася за обновяване и допълване на
производствената програма.
Сертифициране
Дружеството е сертифицирано по интегрираната система за управление
на качеството и околната среда.
Служители
Предпоставка за устойчиво развитие на „Арексим Инженеринг“ ЕАД са
натрупаният богат опит през изминалите години, съвременната база и
оборудване и най-вече квалифицираният и добре подготвен персонал.
Във фирмата ни работят над 800 човека – оператори, инженери и
експертен състав с богати познания и способности в своята област, с
различен опит, интереси и произход, но обединени от обща цел – постоянно
усъвършенстване и развитие.
Създадени са благоприятни условия на труд, добра работна атмосфера
и колегиалност. Равните възможности за подбор и развитие са основен
мотивиращ фактор за участието на нашите служители в обучения и желание
за повишаване на тяхната квалификация.
Корпоративна социална отговорност
Част от интегрираната система за управление е и корпоративната
социална отговорност. Дружеството демонстрира активно отношение към
своите служители и техните семейства, околната среда и обществото. Чрез
организиране на благотворителни акции ние доказваме и нашата
ангажираност в обществени каузи.
Околна среда
Основна цел на политиката на ръководството е, да се стреми към
подобряване на качеството на предлаганите продукти, удовлетворяване
изискванията и очакванията на клиентите ни, както и постигане на
съответствие с местни, национални и международни изисквания по околна
среда и опазване здравето и безопасността на персонала.
Арексим Инженеринг предоставя качествени услуги чрез практики,
които гарантират безопасна и здравословна работна среда за нашите
служители и които намаляват влиянието върху околната среда.
Арексим Инженеринг е сред компаниите подкрепили принципите на
Глобалния договор на ООН, насочени към прилагането на отговорни бизнес
практики в сферата на правата на човека, трудовите норми и опазването на
околната среда.
Разположена в сърцето на Родопите, водена от мотивиран колектив от
специалисти, пример за съхранение и развитие на най-добрите традиции в
машиностроенето в контекста на динамично развиващия се и глобален пазар,
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Арексим Инженеринг се изправя пред предизвикателството да се утвърди
като водеща европейска компания в своя бранш.
Амбициозната цел на Арексим Инженеринг е, да превърне град Смолян
във все по-привлекателно място за живеене и работа, като привлича все
повече млади хора в града, давайки им възможност за професионална
реализация и развитие.

15. Киттнер Анлаген – унд Машиненбау ЕООД
www.kittnerbg.com
КИТТНЕР АНЛАГЕН - УНД МАШИНЕНБАУ ЕООД е немска
машиностроителна компания с над 25 години опит в производството на
машини от неръждаема стомана. Създава технологични решения, който
подобряват ефективността, сигурността и здравословната работна среда на
хиляди клиенти в над 40 държави, на 6 континента. Нашите продукти са
незаменима част от производствените процеси на водещи компании в
автомобилната, фармацевтичната, химическата и хранително-вкусовата
промишленост.
КИТТНЕР отваря за пореден път своите врати, за да посрещне млади хора и
да им предостави възможности за практически опит. Опитни ментори ще ви
въведат в дебрите на професионалния свят и ще ви дадат възможност да
реализирате научената теория в практиката.

16. ОПТИКС АД - гр. Панагюрище
www.optixco.com
“Оптикс“ АД е водеща компания в оптичното производство в България и на
международния пазар, като е специализирана в производството на
оптикомеханични и оптикоелектронни възли и изделия с военно и
гражданско предназначение. Компанията извършва целия производствен
процес – от проектиране и реализиране на прототипи до серийно
производство на елементи, възли и уреди.
Създадена през 1998 г. като 100% частно дружество, ОПТИКС е
специализирана в конструирането и производството на оптични,
оптикомеханични и оптикоелектронни възли и изделия с военно и
гражданско предназначение. Като прилага компетентно съвременните
технологии, ОПТИКС извършва целия производствен процес – от
проектиране и реализиране на прототипи до серийно производство на
елементи, възли и уреди.
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Производството отговаря на всички изисквания на европейските и
световните стандарти – DIN, MIL, ISO, BS. Съвременният дизайн,
ергономичността и високите технически характеристики на изделията,
произвеждани от ОПТИКС са съпоставими с най-добрите световни образци и
предизвикват основателен интерес от страна на водещи фирми в оптичния,
медицинския и отбранителния браншове.
Внедрена е CAD/CAM система за проектиране, анализ, изработване и
тестване на изделията в единна електронна среда. Фирмата е интегрирала и
ERP – система за бизнес управление на ресурсите на всички оперативни нива
– доставки, производство, продажби, финанси и счетоводство.
Със своя широк спектър на конструктивни и производствени възможности в
областта на оптичните технологии, фината механика и цялостното
интегриране на системи, компанията е достоен и желан партньор в различни
високотехнологични проекти.

17. Щека Електроник България ЕООД
www.steca.com
Вече повече от 40 години Steca Elektronik със седалище в гр. Меминген,
Германия, като фирма, предоставяща услуги в областта на електрониката и
производител на зарядни системи за акумулатори, е синоним на идеи и
иновации. През 1990 г. се създават продуктовите отрасли кабелна техника и
соларна техника със собствени производствени линии. Днес Щека, в
качеството си на водещ доставчик на продукти за соларната електроника,
обхваща разнообразни отрасли и доставя в над 80 страни по целия свят. В
трите пазарни сегмента – фотоволтаично електрозахранване, автономни
фотоволтаични системи и соларни термични системи, марката Щека на
международно ниво е знак за иновация и далновидност. Производството се
осъществява в гр. Меминген и гр. Съединение на обща площ от над 29 000 м²
с повече от 750 работници и служители. Заводът в България е открит през
2006 г. на площ от 5000 кв.м. и поема изцяло производството на кабелна
техника. Високотехнологичното му оборудване осигурява бърз и лесен
монтаж и конфекциониране на кабелна техника с голямо разнообразие: 1500
използваеми вида кабели и кабелни снопи се конфекционират- от мострени
серии до 10 000 бр. в партида. От 2008 г. в завода в България стартира и
производство на електроника. Продуктите на Steca са сертифицирани по ISO
9001: 2008 и ISO 14001:2004, Steca е оценена и по TS 16949 и VDA 6.3.
С това, фирмата доказва високото качество на продуктите и услугите си и
отговаря на изискванията на всички свои клиенти: в автомобилната
индустрия, медицинската и соларната техника, домакинските уреди и
потребителските стоки. Щека гарантира най- високо качество, сигурност и
надеждност и при това, отдава най-голямо значение на опазването на
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околната среда по време на развитието, конструкцията, производството и
пласмента на продуктите.

18. Либхер Хаусгерете Марица ЕООД
www.liebherr.com
"ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА" ЕООД е част от международния
концерн "ЛИБХЕР". Фирмата принадлежи към направление за бяла техника,
което е лидер в сектора. От създаването си през 2000 г., фирма "ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА" ЕООД инвестира над 220 000 000 лв. в
производствените си и логистични площи, в непрекъсната модернизация и
разширение, в развитие и повишаване на квалификацията на персонала.
Превъзходното качество и дизайн на нашите продукти се потвърждават
непрекъснато от независими институции. До момента, фирмата е отличавана
3 пъти с наградата „Инвеститор на годината”, а в рамките на наградите Plus
X Awards "ЛИБХЕР" постоянно се избира за "Специализирана търговска
марка". В завода ни до Пловдив работят над 1900 сътрудници.
Производството ни обхваща широка гама хладилници и фризери с качество
на световно ниво, за които имаме пазари и клиенти.

19. Ситигаз България ЕАД
www.citygas.bg
Ситигаз България" ЕАД е дружество, основано през септември 2004 г., като
100% дъщерно на италианското дружество за разпределение и продажба на
природен газ „Групо Сочета Газ Римини" АД. Фирмата е създадена с цел,
придобиване на лицензии за продажба и разпределение на природен газ в
България. Предмет на дейност на фирмата е, разпределение и продажба на
природен газ в обособена територия Тракия, обособена територия Силистра и
община Габрово, след изграждане на собствена газоразпределителна мрежа в
38 общини. Лицензиите са за 35 години. „Ситигаз България” ЕАД се развива
стремително за времето от получаване на окончателната лицензия за Тракия
през октомври 2006 г. През периода, досега сме построили повече от 600 км
газопроводна мрежа и продължаваме да захранваме клиенти в региона.
„Ситигаз България” ЕАД е пълноправен член на Българската асоциация
природен газ, където участва във формирането на енергийния пазар у нас.
Наши сътрудници са членове на различни комисии, комитети и други органи
в областта на енергетиката и използването на природен газ. Дружеството
притежава система за качество БДС EN ISO 9001:2008, както и сертификат
по стандарт БДС EN ISO 14001:2005 за управление на околната среда и
сертификат по стандарт OHSAS 18001:2007 за управление на безопасни и
здравословни условия на труд, които в момента развиваме и синхронизираме
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с тази на Gruppo Societa’ Gas Rimini S.p.A. През 2012 г. Дружеството внедри
система за социална отговорност, която бе сертифицирана съгласно стандата
SA 8000:2008

20. Страйпс ЕООД
www.strypes.eu
Страйпс е холандска компания, част от ICT Group, която предлага на
клиентите си изобретателен софтуер, като постига резултати чрез
сътрудничеството между клиентите и вдъхновените и отдадени екипи.
С нашия дългогодишен опит на технологичния пазар, ние сме
специализирани в разработването, миграцията и поддържането на софтуер.

21. Дунапак Родина АД
www.dunapack.bg
ДУНАПАК-РОДИНА АД е водещ производител на вълнообразен картон и
опаковки.
Ние предлагаме качествени и иновативни решения. В производството си
използваме последно поколение технологии и влагаме изцяло рециклируеми
и биоразградими материали.
Наши клиенти са водещи български и международни производители,
експортно-ориентираните компании и браншовите лидери в България и на
Балканите.
Открит през 1962 г. , през 2002 г. завод „Родина“ става част от част от
австрийския холдинг за производство на хартия и опаковки PRINZHORN
HOLDING. Концернът е най-големият производител на хартия и средства за
опаковане в Централна и Източна Европа.
Холдингът притежава седем фабрики за производство на хартия и
осемнадесет фабрики за производство на опаковки в Германия, Австрия,
Полша, Унгария, Румъния, Украйна, Хърватска, Гърция, Турция и България.
В компаниите на групата в момента работят над 6 000 души, а в „ДунапакРодина” АД са ангажирани 220 специалисти.

22. Либхер Транспортейшън Системс Марица ЕООД
www.liebherr.com
Фирма "ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА" EOOД е
част от фирмената група ЛИБХЕР и принадлежи към дивизията "Аероспейс
и Транспортейшън".
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Основната дейност на фирмата ни е производството на климатични системи
за релсов транспорт - влак, трамвай и метро. Клиентите на фирмата са
вагоностроителни заводи по цял свят.
Следвайки своя път на развитие, от месец септември 2018 г., фирма
"ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА" EOOД старира
производството на изцяло нов продукт - охладителни модули за транспортни
моторни превозни средства, а от началото на 2019 г. навлезнахме и в съвсем
нова индустриална сфера, а именно производство на бетоновози.
Ние се стремим да предлагаме възможно най-добрите решения за нашите
партньори, както и да гарантираме високото качество на изпълнение на
предлаганите продуктите, инвестрирайки в проучвания и усъвършенствайки
се непрестанно.
„ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА" ЕООД е символ на
лоялен и социално отговорен работодател. Развитието на нашите
сътрудници, както и грижата за тях, са от първостепенно значение. Фирмата
предлага възможности за качествени обучения и кариерно развитие, както и
широка гама от социални придобивки.

23. SIBIZ
www.sibiz.net
SIBIZ е високотехнологична фирма, лидер в разработването на
високопроизводителни интегрални схеми със свръхвисока степен на
интеграция, приложно специализирани интегрални схеми (ASIC),
програмируема логика (FPGA & CPLD), компютърни системи, едночипови
системи (System-On- Chip) и вградени системи за високопроизводителни,
мрежови, комуникационни, общопотребителски и други приложения.
С нашите доказани резултати и професионализъм, с високото качество на
нашите услиги и продукти, SIBIZ успя да извоюва доверието и уважението
на нашите партньори и клиенти от САЩ, Канада, Европа и Азия и да заеме
достойно място в глобалната високотехнологична екосистема.
Някои постижения, които имат специално място в нашите сърца са
разработването на първата в България генерация от интегрални схеми (28nm,
40nm и 65nm) със свръхвисока степен на интеграция, изцяло проектирани от
нашата инжинерингова организация в Пловдив, а също така и първият в
България високопроизводителен, конвейрен, хардуерно многонишков
процесор, реализиран в 28nm, многоядрена, едночипова система. Ние се
гордеем с постигнатото, но и същевренно търсим нови предизвикателства и
върхове, които да покорим.
SIBIZ предлага на младите специалисти да бъдат част от вдъхновяваща
култура на иновации, творчество и технологичен прогрес, да станат част от
уникалния свят на високите технологии, където могат да се развиват, да
постигнат своя апогей и мечти.
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24. ММ Механикс ООД
http://mechanics-group.bg
Нашата цел е, да предложим на индустриалните клиенти завършеното
решение за производство на детайли, което пести време, управленски усилия,
разходи за контроли, гарантира качество на продукцията и сигурност на
доставките. Благодарение на мащабните инвестиции през последните години,
Механикс Груп разполага с голяма и добре оборудвана леярна за леене на
алуминий под високо налягане, както и с едно от най-добрите звена за
механична обработка на детайли. Останалите производства също са обновени
и подобрени, за да има Групата увеличен капацитет.
Особено внимание е отделено на производството на инструментална
екипировка – пресформи, шприцформи и щанци – като основата на
производството на даден детайл.
Механикс Груп се насочва все повече към изработка на възли и готови
изделия за фирми от различни браншове – сервизно оборудване, автоматични
системи, осветителни тела, мебели и други.
Механикс Груп Ви предлага най-доброто решение за производството на
детайли, като Ви кани да се запознаете със съдържанието на сайта и да ни
посетите на място с конкретно запитване.

25. ЛАТЕКОЕР България ЕООД
www.latecoere.aero
Latécoère е производител на компоненти за авиационната индустрия, водещ
доставчик на всички големи производители на самолети в две основни
направления: Аероструктури и Kабелни системи. Latécoère е световен лидер
в производството на самолетни врати. Латекоер България ще произвежда
елементи за самолетни врати и шкафове за авионика.

26. Инженер.БГ ООД
www.инженер.bg
Инженер.БГ е първото и единствено изцяло онлайн техническо списание в
България. Най-рейтингованото място в българското онлайн техническо
пространство. През годините създадохме и непрестанно развиваме:
Инженер.bg; Борса.bg; Промо.bg; BalkanEngineer.com и
ДигиталнаИндустрия.bg.
В стремежа си да се превърнем в медиатор между академичните среди и
бизнеса, за да бъдем още по-полезни, а инженерните кадри още по16

подготвени и конкурентоспособни на пазара на труда, създадохме
Инженерна и Академична борса в Борса.bg - Търсачката за инженерни кадри,
обучения и технически решения на България, приложение на Инженер.bg.
Инженерна борса в Борса.bg обединява най-актуалните възможности за
работа и стаж във водещи компании в бранша. Също така, именно там всеки
специалист може напълно безплатно и свободно да въведе своето CV, за да
бъде открит от своя бъдещ работодател.
Стремежът ни е Академична борса в Борса.bg да събира цялата информация
за професионалните гимназии и висшите технически заведения в страната, за
стажантски и стипендиантски програми от водещи технически компании,
както и фирмени академии.
Следете ни! Информирайте се! Мотивирайте се! Изкачете стъпалото на
успеха!

27. ИНДЕКС-6 ООД
www.index-6.com
Индекс-6 е добре познат в индустрията и уважаван производител на машини
и комплексни поточни линии за автоматизация на процесите на бутилиране и
опаковане на много разнообразни продукти. Компанията е създадена през
1990 г. и оттогава се радва на непрестанно развитие. Екипът ни се състои от
малко над 200 колеги, а няколко хиляди наши машини работят в над 50
страни на 4 континента. Притежаваме редица патенти, а сред нашите
клиенти са множество световноизвестни корпорации.
Индекс-6 е място, където ежедневно решаваме интересни технически казуси.
Отново и отново извървяваме целия път от виртуална концепция до
завършена работеща машина, с всички трудности по него. Екипът ни
включва както доказани специалисти, така и млади и неопитни, но
амбициозни и съобразителни хора. Обхващаме широк спектър от позиции имаме сериозен конструктивен отдел с механо и електро конструктори;
динамичен сервизен отдел, който постоянно командирова колеги за пуск на
оборудване в експлоатация по целия свят; търговски отдел с технически
компетенции, осъществяващ постоянна многоезична и многоканална
комуникация на корпоративно ниво. Производствената ни база е
разположена на около 15 декара и е работно място на десетки оператори на
най-съвременно металорежещо оборудване, монтажни екипи, заварчици,
технолози и организатори на производството. Оптималната смесица от
опитни специалисти на световно ниво и млади хора с любопитство към
технологиите, с много енергия и амбиция, създава среда на обмен на знания и
умения и е център на постоянно развитие. Даваме възможност на току-що
завършили студенти да стартират кариерата си с нас и да се развият до ниво
непостижимо в много други сфери.
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28. Проксиад България ЕАД
www.proxiad.com
Проксиад България е компания, предлагаща богата гама от услуги,
покриващи целия жизнен цикъл на създаване, поддържане и развиване на
софтуерните продукти. Участва в създаването на уеб-базирани бизнес
приложения за водещи високо технологични компании от Западна Европа и
Щатите в широко разнообразие от бизнес сектори, използвайки най-новите
технологии в областта на Software Development. Компанията e част от Proxiad
Group с повече от 700 ИТ професионалисти, 9 офиса във Франция и България
и над 20-годишна успешна история. Освен в развиване на софтуерни
продукти, Проксиад България подпомага ИТ компании и в техните бизнес
процеси. В компанията, освен с позиции за софтуерни специалисти,
разполагаме с позиции и за бизнес анализатори, ИТ консултанти, продуктови
мениджъри, специалисти по обслужване на клиенти, акаунт мениджъри и др.
Проксиад залага и на развитието на социалната политика на компанията,
която помога за поддържането на приятелска атмосфера на работа и
комуникация за своите вече над 200 служители. Всички инициативи на
компанията са по идея на колеги посредством вътрешни организации.
Основните технологии в проектите ни са: Java, JavaScript, React, Angular,
.NET, PHP, Golang, Docker, AWS и др.

29. БИЕЙ ГЛАС България АД
www.baglass.com
БиЕй Глас България АД, част от международната индустриална група BA
GLASS, е водещ производител на стъклени опаковки в югоизточна Европа.
Фирмата разполага със заводи в Пловдив и София. Производственият процес
се осъществява посредством високо-ефективни автоматизирани машини.
БиЕй Глас България предлага на пазара над 500 дизайна стъклени бутилки и
буркани за храни и напитки. Продукцията ни достига до 40 страни по света,
като съхранява и предоставя на потребителите напитките на световни лидери
като AB Inbev, Carlsberg, Coca Cola, Heineken, Molson & Coors, Pepsi и мн.др.
Грижата за хората ни, наред с технологичното развитие, устойчивото
качество, опазването на околната среда, е приоритет в стратегията ни.
Внедряването на нови продукти в отговор на търсенето на клиентите, както и
сремежът към конкурентноспособност и лидерство на пазара, са неотменна
част от целите ни.
Стремим се да инвестираме на първо място в хората си, заедно с въвеждането
на новости в технологиите, подобряване на работната среда, обучение и
повишаване на квалификацията на служителите.

18

Ето защо, сме готови да посрещнем квалифицирани, мотивирани и
амбициозни инженери, заинтересовани от нови предизвикателства, с желание
да допринесат за просперитета на БиЕй Глас България АД.

30. Силвър Стар
www.silverstarmotors.eu
Силвър Стар официален представител и вносител на немския концерн
Даймлер АД за България. В нашето портфолио ще откриете „звездата“ на
Даймлер – Mercedes-Benz, както и брандовете – SETRA, FUSO и SMART.
Дейността ни обхваща:
- продажби на нови леки, лекотоварни и товарни автомобили и автобуси;
- продажби на резервни части;
- продажби на употребявани автомобили;
- следпродажбено обслужване, вкл. бояджийно-тенекеджийни дейности;
- лизинг и застраховане на автомобили.
Нашите дилърски центрове са позиционирани в София, Пловдив, Варна и
Бургас.

31. Ханон Системс Пловдив ЕООД
www.hanonsystems.com
Основната част от дейността на Ханон в завод Пловдив е производството на
хидравлични и вакуумни помпи и на компоненти за автомобилни
трансмисии. С придобиването от Ханон Ситемс, завод Пловдив продължава
по пътя на мащабно разширяване и непрекъснато подобрение. Ханон
Пловдив се утвърждава като лидер в технологиите за контрол на
хидравлични и вакуумни системи за лекотоварни и тежкотоварни
автомобили, както и машинната обработка на компоненти за трансмисии.
В Ханон Пловдив ще станете част от екип, който се разпростира на
4 континента в 20 страни с повече от 20 000 служители. Нашите култури и
езици са различни, но ние споделяме една и съща страст - да разширяваме
границите на технологиите, подкрепяйки иновативното мислене с
производствени и инженерни процеси от световна класа.
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32. КЦМ 2000 АД
www.kcm2000.bg
КЦМ 2000 Груп е един от най-големите индустриални холдинги в България,
изграден изцяло с български частен капитал. Ние сме ключов участник в
икономическия живот на страната. В основните сектори на групата –
рудодобив и преработка на минерални суровини, производство на крайни
метални продукти, комплексен индустриален сервиз, технологичен
инженеринг и търговия, работят повече от 2 500 човека. Продуктите и
услугите, които предлагаме, се ползват от фирми – лидери в индустриалния
свят. Нашите компании оперират в условията на засилена репутация и висока
социална отговорност. Бизнесът и приоритетните инвестиции на КЦМ 2000
Груп са синхронизирани с екологичното законодателство на ЕС по
отношение опазването на околната среда, безопасност и здраве при работа.
КЦМ 2000 Груп е изградила добри и гъвкави практики с ученици и студенти,
с възможности за бъдеща реализация.

33. Делта Соурс ООД
www.deltasource.eu
Нашата мисия в Делта Соурс е да разработваме софтуерни решения,
съобразени с нуждите на клиентите, като се грижим за техните IT проекти от
начало докрай. Помагаме им да се фокусират върху техните основни бизнес
дейности и да ни оставят разработката на софтуера частично или напълно.
Използвайки agile методологиите, ние анализираме и оценяваме нуждите на
конкретния проект, което намалява риска за бизнеса. Имаме опит с
напътстване както малки, така и големи компании в техните IT нужди.
Решаващият момент, когато се вземат правилните избори е още в самото
начало, за да се осигури поддръжка на бизнес средата не само в начален етап,
но и в дългосрочен план.
Изградените от нас системи удовлетворяват изцяло настоящите бизнес
нужди на клиента, но също така са и достатъчно гъвкави, за да могат да бъдат
разширени с нови по-добри екстри.

34. Hewlett Packard Enterprise
www.hpe.com
Хюлет Пакард Ентърпрайз е световен лидер в областта на технологиите.
Компанията предлага технологични решения в областта на сървърите,
мрежовите технологии и устройствата за съхранение на данни. В допълнение
към портфолиото си, HPE предоставя и услуги свързани с поддръжка и
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консултация за предлаганите продукти. Комбинацията от услуги покрива
напълно изискванията на бизнеса от този сектор, като така успяваме да
създадем сигурна и устойчива среда за развитие на нашите клиенти. За
служителите си, компанията предлага непрекъснати възможности за
кариерно развитие, както и много безплатни обучения за усъвършенстване и
надграждане на техните умения.

35. Кяшиф ЕООД
www.kyashif.com
„Кяшиф“ ЕООД е водещ производител на хидравлични цилиндри в България
и Европа. Фирмата ни има най-богатото продуктовото портфолио за страната
в този бранш. Материалната ни база е разпределена в два завода и трети в
строеж. „Кяшиф“ ЕООД е една от най-старите фабрики в областта и
същевременно най-иновативната такава.
„Кяшиф“ ЕООД увеличава конкурентните предимства на продукцията си,
чрез въвеждане на иновативни технологии в производствения процес,
намаляване на себестойността и подобряване качеството на изделията.
В „Кяшиф“ ЕООД е създаден един пълен цикъл на производството на
хидравлични цилиндри, изпипвайки се всеки един детайл. Нашите високо
квалифицирани инженери участват във всяка една фаза от производството на
продукцията. Те са в основата от прототипното създаване на цилиндрите ни
до тяхното изпитване и експедиция.
Фирмата ни е горд собственик на високотехнологични и модерни машини MAZAK, HAAS, CLOOS, THOMPSON welding robot - единственият по рода
си заваръчен робот на Балканския полуостров.
От 2014 г. насам „Кяшиф“ ЕООД работи в тясно сътрудничество с Microsoft,
с днешна дата сме най-големият им клиент в България и първата компания с
договор за cloud-based ERP solution Microsoft Dynamics 365 for Operations за
Централна и Източна Европа.
В резултат на направените инвестиции за модернизиране на
производствената база и високотехнологично оборудване, “Кяшиф“ ЕООД
успя да се утвърди на международния пазар като желан и търсен бизнес
партньор.
Всичко това, допринася за увеличаване обема на продажби на настоящите и
разширяване на пазарните позиции, чрез привличане на нови клиенти.
Продукцията ни е изцяло предназначена за износ в Европа. С гордост можем
да отбележим, че през годините сме създали стабилни партньорства с
компании като: Liebherr, Wacker Neuson, KARGO-TEK и др. Дружеството ни
има сключени нови договори за продажба с клиенти от Полша, Швеция,
Германия, Австрия и Финландия, Русия, и др.
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През годините сме доказали, че сме една от най-стабилните и надеждни
фирми в област Кърджали. Компания, осъзнала преимуществото на новите
технологии и стараеща се да внедри най-доброто от тях.
„Кяшиф“ ЕООД- фирма с бъдеще и просперитет!

36. НЕОХИМ АД, гр. Димитровград
www.neochim.bg
“Неохим” АД е единствен производител в България на формалин, карбамидформалдехидни смоли, натриев нитрат, амониев бикарбонат, райски газ,
полиетиленов окис, стъклонапълнени термопласти и др. Продуктите на
“Неохим” АД намират добър прием в България и на международните пазари.
Фирмата поддържа търговски взаимоотношения с партньори от Румъния,
Унгария, Турция, Италия, Мароко и др.
От 40 до 60% от обема на приходите се формират от износ.
Пазарните предимства на “Неохим” АД са:
- използване на отлични производствени технологии и модерно
оборудване;
- предлагане на висококачествена продукция;
- създадени стабилни позиции на международните пазари в Западна
Европа, Балканския полуостров, Азия, Латинска Америка и САЩ;
- добре развита дистрибуторска мрежа и складови бази на българския
пазар;
- добронамерени търговски взаимоотношения с бизнес партньорите си.
Компанията предоставя възможност за професионална реализаци и
израстване на специалисти в областите:
- Автоматика и информационни технологии;
- Машиностроене, електротехника и материалознание;
- Автоматизация на производството;
- Енергетика и промишлена електроника;
- Информационна техника и компютърни системи.

37. Сименс ЕООД
www.siemens.com
140 години технологично съвършенство, качество и надеждност
Siemens България е водещ доставчик на иновативни продукти, технологии и
решения в сферата на индустрията, енергетиката, транспорта,
здравеопазването и инфраструктурата. Бизнес интересите ни са насочени към
областите на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията.
22

Компанията има над 500 служители в страната и е отличена с множество
престижни отличия и награди за качество, развитие на човешките ресурси и
други.
Siemens е представена в България от края на 19-ти век. Историята на
компанията е тясно свързана с техническите нововъведения в страната от изграждането на телеграфната мрежа, електрификацията
на редица обекти и знакови сгради, изграждането и развитието на
телефонната мрежа, доставката на едни от първите рентгенови апарати,
до днешните съвременни решения като най-екологичната електроцентрала
с комбиниран цикъл на производство, модернизацията на производствените
процеси в индустрията, интелигентните сградни технологии, безопасните и
ефективни медицински апарати от най-висок клас.

38. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА (ЧРЕЗ ДРСЗ – ПЛОВДИВ И
ДБТ – ПЛОВДИВ)
www.az.government.bg
Агенцията по заетостта (АЗ) е изпълнителна агенция към Министъра на
труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по
насърчаване на заетостта. Като публичен посредник на пазара на труда чрез
своите поделения – Дирекции „Регионална служба по заетостта“ и Дирекции
„Бюро по труда“, тя предоставя услуги на търсещи работа лица и
работодатели, съобразно предвидените в Закона за насърчаване на заетостта
възможности.
Европейската и национална политика по заетост поставят като акцент в
работата на поделенията на АЗ професионалното развитие и реализация на
младежите до 29-годишна възраст. Агенцията има също подписано
Споразумение за сътрудничество и съвместна работа с висши училища,
включително Технически университет – София и неговите филиали.
Кариерните центрове към ДРСЗ предлагат безплатни услуги за кариерно
консултиране и профисонално ориентиране на заети, самонаети, безработни
и учащи лица. Индивидуалното и групово консултиране предлага пакет от
инструменти (от целеполагане и план за действие до развитие на ключови
умения в работна среда).
На всички търсещи работа лица, регистрирани в Бюрата по труда, се
предлага актуална информация за обявените от работодателите СРМ,
възможности за обучение и/или заетост чрез включване в програми, мерки и
схеми. Експертите извършват посредничество по информиране и наемане на
работа; професионално информиране, консултиране и ориентиране;
консултиране за възможности за работа в чужбина.
Агенцията по заетостта, като посредник на пазара на труда, извършва чрез
своите поделения безплатни услуги за работодатели.
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От 2017 г. в цялата страна към Службите по заетост, са създадени и активно
работят Мобилни екипи за работа с ключови и структуроопределящи
работодатели. Те подпомагат предоставянето на комплексни или
специализирани услуги при набирането на кадри, с цел адекватен отговор на
нуждите им от мотивиран и квалифициран персонал.
Мрежата на обществените служби по заетост на държавите от Европейското
икономическо пространство (EURES) съдейства на търсещите работа лица за
намиране на работа, а на работодателите - за набиране на работна ръка от
държавите-членки на Европейския съюз.
Агенцията по заетостта е най-големият обещствен посредник на пазара на
труда в България.

39. Финит Софтуер Системс ЕООД
www.finite-soft.com
Финит Софтуер Системс ЕООД е създадена 2007 година като основен
аутсорсинг партньор на ASSD Германия. Главният офис на фирмата се
намира в София, България. Компанията е специализирана в разработването и
реализирането на софтуер в широк спектър от бизнес области. Ние имаме
опит в уеб и десктоп приложенията, мобилните приложения,
децентрализираните системи, Business Intelligence и Data Mining,
компютърните мрежи, базите данни, телеметрията, M2M решенията, както и
много други.

40. СКФ Берингс България ЕАД
www.skf.com
СКФ Берингс България ЕАД е създадена през 2002 г. и е част от SKF групата
със седалище на управление гр. Гьотеборг, Швеция. SKF групата е на пазара
повече от 100 години и е водещият глобален доставчик на продукти,
инженерни знания, решения и услуги за своите клиенти.
СКФ Берингс България ЕАД произвежда сачмени лагери и компоненти за
лагери, като доставя продукция за пазарите в Европа, Америка и Африка,
както и за основните автомобилни производители в световен мащаб.
Производството е разпределено в три завода съответно в гр. Сопот,
гр. Калофер, с. Кърнаре.
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41. Костал България Аутомотив ЕООД
www.kostal.com
Костал България Аутомотив ЕООД е част от международната компания
Костал Груп, основана в Германия през 1912 г., която разработва и
произвежда високотехнологични електронни, електромеханични и
механични продукти за автомобилната индустрия като кормилни ръчки за
светлини, мигачи и чистачки, както и цялостния мехатронен модул
(задкормилното устройство) за повечето европейски марки автомобили.
С над 17 000 служители в 46 локации в 21 държави компанията предлага
високо обслужване на клиентите и перфектно качество.
Костал България Аутомотив ЕООД стартира производство на територията на
гр. Пазарджик през април 2017 г. Производството започна своята дейност в
изключително модерна фабрика, изградена по-най високите технологични
стандарти на площ над 45 000 кв.м.
Компанията планира да открие над 1500 работни места. Във фабриката ще се
произвеждат части за автомобили като AUDI, Fiat, Ford, Porsche, Mercedes,
BMW, VW и други.
Костал България Аутомотив ЕООД прилага европейски модел на управление
и предоставя възможности за професионално развитие в международна
корпоративна среда.
Професионалното обучение и квалификация на нашите служители е
изключително важно за развитието на нашия бизнес.
От изключително значение и принос за компанията са мотивирани
специалисти, търсещи професионална реализация в областта на
производство, качество, логистика, техническа поддръжка, покупки и други.

42. РАИС ООД
www.raisbg.com
Раис ООД в момента е лидер на пазара за Източна Европа в производството на
машини с ЦПУ. Годишно произвеждаме над 450 машини.
От месец май, Раис увеличи дейността си и има чисто нова база на площ
3800 кв.м.
Изградени са два цеха, шоурум и административна сграда със зали за обучения и
повишаване на квалификация на персонала. Разкриват се нови работни места всички с висока степен на автоматизация.
Раис ООД има офиси в четиринадесет държави по света, с тенденция до 2020 г.
да станат двадесет и пет. Също така, изграждаме изцяло наша дилърска мрежа за
цяла Европа и Южна Америка.
Кариерните възможности във фирмата са към подбора на млади специалисти
като: Настройчик на машина с ЦПУ, Апликационни инженери, Конструктори.
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43. Шнайдер Електрик България ЕООД
www.schneider-electric.bg
Шнайдер Електрик е глобалният специалист в областта на енергийния
мениджмънт.
Измерена, нашата история се равнява на 180 години непръкъснат принос в
развитиено на различни индустии: металодобив, стоманолеене,
електроразпределение, индустриален контрол и автоматизация до глобални
концепции за енергиен мениджмънт днес.
От генерацията на електроенергия през преноса до крайното и потребление,
Шнайдер Електрик предлага широко портфолио от решения, в множество
пазарни сегменти, включително лидерски позиции в енергетиката и
инфраструктурата, в промишлеността, в изчислителните центрове и мрежите,
производителите на машини и сградите. Нашите решения осигуряват на
клиентите ни възможнстта да измерват, управляват и оптимизират
потреблението си във всички сфери на производството и бизнеса.
В мултинационалното ни семейство днес работят над 140 000 души в повече
от 110 страни по света. Шнайдер Електрик присъства в България от 1988 г. и
сме представени от две единици – търговски офис в София и Завод за
прекъсвачи ниско напрежение в индустриална зона Радиново, гр. Пловдив.
Нашата мисия като компания е да насърчим хората да постигат оптималното
от своята енергия и потенциал. Ние свързаме тази мисия с визията на
компанията да предостави на клиентите си решения, с които постигат повече
като използат по-малко от ресурсите на планета.

44. TELUS International Europe
www.telusinternational-europe.com
#FEEL GOOD WITH US!
С екип от над 2800 души в София и Пловдив, TELUS International Europe е
най-големият работодател в Business Process Outsourcing (BPO) сектора в
България. Общият брой на служителите ни в Европа (България, Румъния,
Великобритания и Ирландия) наброява близо 5500 души, а на глобално ниво
сме над 30 000.
Компанията предлага на служителите си, разположени в три офиса в София и
Пловдив, едни от най-модерните и комфортни работни пространства у нас,
както и над 40 допълнителни социални придобивки като фитнес, йога,
психолог, масажи в офисите и други. Това са само част от нещата, които ни
правят „компанията на щастливите хора“.
Обединява ни и философията „да даваме там, където живеем“. Затова всяка
година, в рамките на един ден по време на TELUS Ден на подкрепа, оставяме
настрана ежедневните си задължения, дарявайки времето и труда си в
подкрепа на тези, които имат нужда.
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Безплатна немска езикова академия
TELUS International Europe e една от първите компании в България, които
предлагат напълно безплатна академия за изучаване на немски език. В
рамките на 4 седмици, желаещите да подобрят езиковите си умения, могат да
се възползват от безплатно обучение, по време на което получават
атрактивно възнаграждение. При успешно завършване ги очакват постоянна
работа и трудов договор.
Можете да откриете актуалните ни свободни работни позиции на:
https://telusinternational-europe.com/careers/jobs/

45. ПЕНТАКС Медикъл България ЕООД
www.pentaxmedical.com
Фирма „ПЕНТАКС Медикъл България“ ЕООД е създадена през месец март
2012 г. Фирмата е 100% собственост на HOYA Holdings N.V. Холандия,
част от Корпорация HOYA.
До 2007 г. ПЕНТАКС е самостоятелна японска корпорация, известна с
производството на фотоапарати и медицинска техника, най-вече гъвкави
ендоскопи. През 2007 г. японската корпорация HOYA придобива изцяло
ПЕНТАКС, за да засили присъствието си в бранша за производство на
медицинска техника, а фото оптиката става част от Ricoh.
В Европа ПЕНТАКС присъства в редица държави – Германия, Италия,
Испания, Франция, Великобритания, Холандия и България. Централата за
Европа, Близкия изток и Африка е в Хамбург.
ПЕНТАКС произвеждат, продават и съответно поддържат различни серии
гъвкави ендоскопи: гастроскопи, колоноскопи, бронхоскопи, УНГ скопи.
Различните модели са оптични или изцяло предават образа на монитор.
Компанията е отличена от Българската агенция за инвестиции като
Инвеститор на годината за 2012 г. в категорията “Фина електроника” с
първоначалното си вложение от около 2 млн. евро.
Подемът на компанията се дължи на служителите, които работят в нея.
Значителни инвестиции се правят в тяхното обучение, като пълното обучение
на един техник за ремонт на цялата гама ендоскопи на „Пентакс“ отнема
около една година.
Европейският ремонтен център на компанията се намира на входа на
гр. Пловдив – ул. „Васил Левски” 179 (Карловско шосе).
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46. Футбол Радар България ЕООД
www.footballradar.com
Футбол Радар България ЕООД променя играта! Елате и се присъединете към
отбора!
Eдна вълнуваща възможност да станете част от утвърдена британска
компания и да започнете успешна кариера във футболната индустрия.
Футбол Радар предоставя ексклузивни анализи и съвети за клубове и
компании за залози, които са базирани на създаден от компанията уникален
статистически модел, който разкрива играта на научно ниво.
Във Футбол Радар правим детайлен анализ и оценка на всяко събитие и
движение в играта, а събраната информация се компилира чрез
разработените от компанията иновативни, статистичекси модели.
Компанията следи футболни мачове и лиги от цял свят, всеки мач от
големите европейски лиги, както и голям брой мачове от лиги в Азия,
Австралия и Южна Америка се гледат и анализират, за да се представи точна
прогноза за моментното състояние на всеки отбор, силните и слабите му
страни.
Футболът е световна индустрия, която не спира 24 часа в денонощието, 7 дни
в седмицата. Съответно офисът ни е отворен 24/7 и работата като футболен
анализатор включва смени вечер и през уикендите, и следва ритъма на
футболните срещи и лиги, които компанията следи.
За да продължи да се развива успешно компанията има нужда от хора, за
които футболът е страст и които разбират сложността на играта, и са
способни да правят задълбочени анализи на високо ниво. Голяма част от
дейността е тясно свързана с централния офис в Лондон, и поради тази
причина много добротото владеене на английски език също е от
изключително значение.
През последните години Футбол Радар се разраства бързо и изключително
успешно, и до голяма степен успехът се дължи на квалифцираните и високо
мотивирани служители. Основна цел на Футбол Радар е, да поддържа
изградената професионална, но също така и приятелска атмосфера в офисите
си. Като част от екипа на Футбол Радар ще имате възможност да работите в
сътрудничество с някои от най-талантливите футболни умове и да станете
водещ експерт във футболните анализи.
Присъединете се към отбора и ни помогнете да променим играта!

47. Съдърланд България
www.sutherlandglobal.com
Съдърланд е глобална организация за трансформация на процеси, която
предлага интегриран пакет от бек-офис и фронт-офис услуги, поддържащи
целия клиентски цикъл. На глобално ниво, Съдърланд е една от най-големите
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компании за трансформация на процеси, обслужваща клиенти във всички
основни индустриални вертикали. Със седалище в Рочестър, Ню Йорк,
Съдърланд наема хиляди професионалисти, обхващащи 20 страни по света.
Екипът ни в България достигна над 2700 служители в офисите ни в София,
Варна, Бургас и Пловдив. Ние сме хората зад мониторите, гласовите
команди, кликовете и всички междинни точки, чрез които клиентите се
докосват до вашия бизнес. Съдърланд е мястото, където хората и процесите
се обединяват в едно.
Съдърланд, световният лидер в трансформацията на бизнес процеси, оперира
и се развива успешно в България вече 10 години. Компанията оперира в 20
държави, в които има 60 офиса, обслужвайки 19 водещи в своя бранш
клиента.
В България, Съдърланд вече има разкрити 6 офиса в София, Варна, Бургас и
Пловдив в които работят над 2700 души, предоставяйки техническо
обслужване и обслужване на клиенти на милиони крайни потребители в цял
свят. Компанията предлага разнообразни позиции в сфери като технологии,
забавление, туризъм, застраховане и гейминг във водещи компании като
Spotify, GoDaddy, Hilton и McAfee.
Кариерни възможности
Присъединете се към нас, ако желаете:
 конкурентно заплащане;
 гъвкаво работно време;
 отлични социални придобивки - допълнително здравно осигуряване,
ваучери за храна, спортни карти, отстъпки в различни магазини и
ресторанти, транспортни разходи;
 приятелска мултикултурна среда в офис на топ локация;
 възможност за кариерно израстване;
 обучения, следващи водещите световни стандарти за най-високо
качество на обслужване и техническа поддръжка на клиенти;
 структурирана работна среда;
 тийм билдинг активности.
Предлагаме позиции в многообразни сфери като технологии, забавление,
туризъм, застраховане и гейминг във водещи компании като Spotify,
GoDaddy, Hilton и McAfee. Стартирайте своето кариерно пътешествие в
Съдърланд на някоя от разнообразните ни позиции като Обслужване на
клиенти, Техническа поддръжка и инженерество, Човешки ресурси и подбор
на персонал, Kонтрол на качеството, Мениджмънт и много други!
Академии и ранна кариера
Тъй като се стремим към постоянно подобрение, растеж и развитие,
стартирахме нашите Немска Академия и Техническа Академия. Те целят да
предоставят безплатно обучение по немски език или техническо инженерство
на всеки, който има мотивация да учи. Тъй като ценим проактивността,
амбицията и честността у хората, успешното завършване на тази обучения е
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възнаградено с бонуси, кариерни възможности и място в голямото семейство
на Съдърланд.
Инвестирането в млади таланти е приоритет за Съдърланд, затова се стараем
да бъдем възможно най-активни във взаимоотношенията си с българските
училища и университети като им предоставяме множество възможности за
стажове, трейнинги и стипендии.
Също така, нашата Лятна ученическа програма е помогнала на над 114
ученици да намерят своя кариерен път в Съдърланд, давайки им шанс да
работят в международна компания, да упражняват своите езици и
междувременно да създадат нови приятелства.
Очакваме ви!

48. Zobele Group
www.zobele.com
Zobele България е част от Zobele Group, международна компания, световен
лидер в разработванто на иновативни решения и производството на
ароматизатори, инсектициди и други продукти за домакинството. Дейността
на Групата е B2B ориентирана. Ние сме предпочитан бизнес партньор на
глобално ниво за водещи потребителски марки. Основана преди повече от
100 години, Zobele Group е Компания със силни традиции и история на
устойчиво развитие. Днес, Групата наброява повече от 5000 служители и има
7 производствени бази, 4 центъра за дизайн и разработване на нови продукти
и 2 центъра за иновации в международен план.
Zobele Bulgaria отваря вратите си в края на 2007 година в индустриална зона
Раковски, област Пловдив. Към момента, при нас работят над 500 човека.
Движеща сила на Компанията е етичният подход към бизнеса, където хората,
работещи тук са считани за най-важният ресурс. Zobele Group цели
приобщаването на човешките си ресурси и привличане на млади таланти,
като подкрепя развитието им и осигурява удовлетворение от работата им в
приятна атмосфера, където се поощрява екипния дух.
Заводът в България е разположен на 12 000 кв. м. и се намира в
Индустриалната зона на Раковски, близо до Пловдив. Производството заема
4500 кв. м. от цялата площ.

49. КонтурГлобал Оперейшънс България АД
www.contourglobal.com
КонтурГлобал е международна енергийна компания, базирана в Ню Йорк, с
близо 4100 MW мощности в експлоатация или в процес на изграждане, в 19
държави, разположени на три континента. Екипът от над 1800 служители на
компанията управлява и експлоатира портфолио от 69 електроцентрали,
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използващи широка гама от горива и технологии – централи за производство
на възобновяема енергия на базата на вода, вятър, слънчева енергия и
биомаса, както и голям брой конвенционални топлоелектрически централи.
В България компанията оперира и е мажоритарен собственик на ТЕЦ
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ - втората по големина топлоелектрическа
централа в страната, с инсталирана мощност от 908 MW.

50. Бюро за Развитие Техника ЕООД
www.brtechnika.com
Бюро за Развитие Техника ЕООД е партньорът за България на водещия
немски производител на индустриална техника Bosch Rexroth, част от
групата Bosch. За почти 20 години на българския пазар, фирмата се е
утвърдила като надежден и лоялен партньор на своите клиенти. С четири
офиса в страната (София, Пловдив, Варна и Габрово), БР Техника ЕООД
обслужва над 1000 фирми във всички браншове на индустрията и едни от
най-големите компании в България - ABB, SENSATA, SCHNEIDER
ELECTRIC, AURUBIS, BHTC, LEM, ALCOMET, IMI, SOFIA MED,
STOMANA и много други. Фирмата е и пълноправен член на Германобългарската индустриално -търговска камара (ГБИТК).
Освновната търговска дейстност на компанията е разделена в следните
направления - линейна и монтажна техника; хидравлика и пневматика;
сервозадвижвания и управления. Освен това, компанията е сертифициран
сервизен център на Bosch Rexroth и предлага ремонт на хидравлични помпи,
мотори и цилиндри.
Със своя опитен инженерингов екип, БР Техника ЕООД предлага и цялостни
решения за индустриална автоматизация за различни производствени
процеси. Специалистите, които работят във фирмата разполагат с богат опит
и ежегодно преминават обучения в Германия в централата на Bosch Rexroth.

51. Волво Груп България ЕООД
www.volvo.com
Волво Груп България ЕООД е част от Volvo Group, която е сред водещите
доставчици на транспортни решения в света. Ние сме търговска организация
със сервизна мрежа за марките камиони - Volvo и Renault.
Имаме 5 сервизни точки на територията на страната: София, Пловдив,
Бургас, Варна и Велико Търново. Сервизната ни мрежа обслужва и двете
марки, с фокус върху качеството и удовлетвореността на клиентите. Видео за
най-големия ни сервиз в страната можете да видите тук:
https://www.youtube.com/watch?v=oGzQjQZXweU
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Всяка година Волво Груп България осъществява програми за практика на
студенти от политехническите вузове. Ако желаете да допълните
образованието си като научавате нови неща, ето няколко причини да
изберете Волво Груп България:
- модерна работна среда: съвременно оборудване и програми за обслужване и
ремонт на товарните автомобили Волво и Рено;
- специализация: възможност да разучите и ремонтирате различни видове
камиони от среден и голям тонаж на Волво и Рено;
- работа в екип: приятелски и сигурен климат, споделена страст към
автомобилите и уважение към всеки;
- практическо обучение съгласно стандартите на Волво и Рено: ще се учите
от най-добрите техници в тази индустрия;
- ще се запознаете с последните иновации в автомобилостроенето, някои от
които са уникални и приложени само в товарните автомобили на Волво и
Рено;
- диалог: винаги ще насърчаваме отворения диалог между вас, работния екип
и практическия ръководител;
- уважаван работодател: ще се присъедините към компания, която се стреми
да бъде най-предпочитаният работодател в автомобилната индустрия;
- възможности за кариера: ще можете да разучите различни възможности за
кариера и да кандидатствате за предпочитана позиция в мрежата от сервизи
на Волво Груп в България или по света.

52. Държавно предприятие „Национална компания
Железопътна инфраструктура”
www.rail-infra.bg
Държавно предприятие „Национална компания Железопътна
инфраструктура” е управител на железопътната инфраструктура в България.
Компанията съществува от 01.01.2002 г. Основният предмет на дейност на
компанията е:
- осъществяване на инвестиционна политика за модернизация и развитие на
железопътната инфраструктура;
- извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и
експлоатацията на железопътната инфраструктура;
- осигуряване използването на железопътна инфраструктура от лицензирани
превозвачи при равнопоставени условия;
- управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при
спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност;
- разпределяне на тяговата електрическа енергия за осигуряване на влакови
нужди по електрифицираните железопътни линии.
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ДП НКЖИ управлява и изпълнява проекти, финансирани от ОП „Транспорт
и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., Механизъм за свързване на
Европа и държавния бюджет.
Към момента, в компанията работят над 11 000 служители.
Организационната структурата на компанията се състои от: Централно
управление; Поделение „Железен път и съоръжения” и неговите регионални
подразделения в София, Пловдив, Горна Оряховица, Враца, Шумен, Бургас.
Поделение „Управление движението на влаковете и капацитета” с
регионални подразделения в София, Пловдив и Горна Оряховица;
Поделение „Сигнализация и телекомуникации” и Поделение
„Електроразпределение”, с подразделения в София, Пловдив и Горна
Оряховица.
Компанията предлага сигурност и перспектива за успешна професионална
реализация в екип от професионалисти в областта на железопътната
инфраструктура, социален пакет за всички свои служители, допълнителни
дни домашен отпуск.

53. ИПО ООД
www.ipo-bg.com
ИПО ООД е машиностроително предприятие с обособени направления за
леене на черни и цветни метали, производство на заваръчни съединения,
механична обработка на детайли от черни и цветни метали. Фирмата
разполага със съвременно оборудвани леярски цехове, с машини с ЦПУ за
механична обработка и машини за рязане и формообразуване на изделия от
листов материал в заваръчния цех. ИПО ООД е също така, официален дилър
за България на водещи световни производители на индустриално оборудване
– Cummins, Cummins Power Generation, Fleetguard, Yanmar, Allison, Bosch,
Delphi, Siemens-VDO.

54. „Завод за пружини“ АД, гр. Крън
www.springsbg.com
Заводът за пружини предоставя най-доброто качество и експертни услуги
при производството на студено навити, горещо навити и плоско-спирални
пружини и изделия и аксесоари за военната промишленост. Системата ни за
управление на качество е сертифицирана по ISO 9001 : 2015. Имаме въведена
и сертифицирана система за управление на здравето и безопасността при
работа съгласно ISO 45001 : 2018.
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