Програма за форум
„Ден на кариерата”
19 октомври 2017 г. /четвъртък/
10.15 ч. – Официално откриване
- Приветствие от Директора на Филиала –
проф. д-р инж. Въльо Николов;
- Приветствие от Студентски съвет

Фоайе – партер и фоайе 2-ри етаж
IV корпус

Фирми – участници с щандове:
1. Айгер Инженеринг ООД
www.aiger.com
Айгер Инженеринг е 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 проектирането на
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машините – инженеринга – метала (производството на резервни части) –
асемблирането на машините – доставка – инсталация и обучение на
клиентите – след гаранционен сервиз. Ние трансформираме парчета метал в
модерни и иновативни машини.

2. 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 16 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®.
Сенсата Технолоджис непрекъснато се разраства и миналата година
открихме нов завод за производство на сензори за налягане, който се
намира в гр. Пловдив. Новото производство има ролята на основен
двигател на растежа на нашия бизнес. Инвестицията на компанията в
Пловдив ще осигури капацитета, от който имаме нужда, за да посрещнем
повишеното търсене на нашите клиенти и да осигурим съществено
допълнение към нашата глобална производствена мрежа за иновативни
продукти.

3. Луфтханза Техник София
www.lht-sofia.com
Луфтханза Техник е водещ световен лидер в поддръжката и основния ремонт на
самолети, компоненти и двигатели.
Луфтханза Техник София извършва базово и линейно обслужване на самолети
от серията Airbus A320 и Boeing B737, включително B737 Classic и B737 NG.
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Компанията отваря врати през 2008 год. на територията на летище София. Към
момента, персоналът на компанията наброява над 1000 висококвалифицирани
служители. Във връзка с бъдещето разширяване на базата в София, Луфтханза
Техник търси да присъедини към екипа си мотивирани и ерудирани млади хора.

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 близо 20 години компанията разкрива търговски офис и в България, а през
2002 година производството и международната дистрибуция на фирмата са
локализирани в Пловдив. През 2014 година е разкрит и център за развойна
дейност в София, а в началото на 2017 такъв бе създаден и в Пловдив.
Компанията работи в над 100 държави от цял свят, като в над 54 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 й
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. Оптикоелектрон Груп АД
www.opticoel.com
Оптикоелектрон е частно акционерно дружество, специализирано в
проектиране и производство на високотехнологични, оптикоелектронни
уреди и системи за наблюдение, контрол и насочване предназначени за
военната и гражданска индустрия. Над 90% от продукцията е предназначена
за външният пазар.
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В номенклатурата са включени оптични и лазерни мерници, уреди за дневно,
нощно и термовизионно виждане, както и различни обективи, работещи в
близката IR област.
Работи се по иновативни проекти съвместно с водещи в бранша корпорации.

6. Адеко България
www.adeccobulgaria.com
Адеко е водещ лидер в предоставянето на услуги в областта на човешките
ресурси. Регистрирана в Швейцария и ръководена от мултинационален екип,
Адеко Груп предоставя гъвкави схеми за управление на човешкия капитал.
Като част от Адеко Груп, Адеко България присъства на българския пазар от
2006 година. Адеко България предоставя цялостни решения в областта на
управление на човешкия капитал като наемане и подбор на персонал,
временна заетост, управление на проекти, обучения, аутсорсинг (изнесени
услуги), HR консултации и други.

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 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 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.
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8. Код Нест ЕООД
www.code-nest.com
Ние сме Code Nest - пловдивска ИТ компания, чиито бързо-растящ екип цени
високо новите идеи и забавната работна обстановка.
Нашият екип разработва софтуерни решения за водещи брандове като:
Siemens, Philips, Lidl, Carrefour, Heineken, Nestlé и много други.
Какво предлагаме като работодател:
* баланс между работа и свободно време;
* Вашият глас ще се чува;
* идеите Ви ще са оценени;
* вътрешен акселератор за иновации;
* свободата да избирате технологиите, с които да работите;
* разнообразие от проекти;
* вътрешни и външни обучения;
* най-приятелски настроения екип;
* модерен офис в Капана;
* постоянно развиващи се социални придобивки.
Ако владеете Java, PHP, HTML, CSS, JavaScript или Python, свържете се с нас
и нека поговорим!

9. Монди Стамболийски ЕАД
www.mondigroup.com
―Монди Стамболийски‖ ЕАД е част от Монди Груп, международна компания за
производство на опаковки и хартия с 25 000 служители в над 30 страни.
Предприятието е най-големият производител на целулоза и хартия в България и
предоставя крафт хартия на множество преработватели в Европа, Азия и
Африка.
Надеждност. Насоченост към резултати. Предоставяне на добавена стойност.
Монди Стамболийски е част от интегриран бизнес модел – от суровината до
крайния продукт – хартия и опаковки, който създава синергии по цялата
верига за доставка. Предприятието е напълно интегрирано целулознохартиено производство.
Вдъхновяващо място за работа
Служителите и тяхното многообразие са най-големият актив на компанията.
Монди Стамболийски предоставя динамична и удовлетворяваща среда, в
която хората имат възможност да разгърнат своя потенциал.
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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.

10. 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
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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.
http://new.abb.com/bg/careers

11. ASIC Depot
www.asicdepot.com
Фирма ASIC Depot е основана през 2007 г. и е първият в България център,
специализиран в проучвания и разработки на интегрални схеми със
специфично приложение.Наши клиенти са утвърдили се имена измежду
световните полупроводникови компании, които участват в проектирането на
приложения от най-висок клас.
С над 100 успешни проекта, ние от ASIC Depot продължаваме да
разширяваме своята дейност, разработвайки уникални първокласни продукти
в полупроводниковата индустрия. Участваме в дизайна и разработването на
следващото поколение мрежови процесори, телеком рутери, молбилни
приложения и др.
За 10 години се превърнахме в стабилна и разрастваща се компания с над
140 служители, локализирани в Пловдив, София и Варна. Нашите екипи
участват в дизайна и разработването на следващото поколение технологии.
От ASIC Depot предлагаме на добрите студенти възможност за дългосрочна
реализация и участие в предизвикателни проекти, които ще извадят найдоброто от тях като инженери.
Фирма ASIC Depot предлага целогодишно отворени позиции за софтуерни и
електронни инженери с осигурен обучителен период в началото.
Всяка година провеждаме и платени стажантски програми, които обикновено
(но не и задължително) са през лятото. След успешно завършване на своя
стаж студентите ще имат възможността да станат част от екипа на ASIC
Depot.

7

12. 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,
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.

13. Инвенио РК ЕООД
www.invenio-bg.com
Инвенио РK EООД е част от международна инженерна фирма със свои
представителства в Европа, САЩ и Австралия. Реализираме поръчки както в
нашата фирма, така също и на територията на предприятието на клиент.
Услугите които предлагаме са :
•
•

качествен контрол, сортиране и доработка;
подбор на персонал и персонал за временна заетост.

14. Костал България Аутомотив ЕООД
www.kostal.com
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 1000 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.
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От изключително значение и принос за компанията са мотивирани
специалисти, търсещи професионална реализация в областта на
производството, логистиката, техническата поддръжка и други.

15. ТЕСИ ООД
www.tesy.com
―ТЕСИ‖ ООД е българска компания, основана през 1990 г. като част от
Фикосота холдинг.
Компанията е сред най-големите производители в областта на
водонагревателните и отоплителните уреди за дома и индустрията.
Продукцията й присъства в 57 държави на 4 континента – Европа, Азия,
Африка и Южна Америка. Водещите пазари за компанията са Германия,
Испания, Швеция, Румъния, Хърватска, Португалия, Гърция, Украйна,
Прибалтийските държави и др.
―ТЕСИ‖ ООД е сред най-бързо развиващите се в своя бранш, като заема 1-во
място сред производителите на електрически маслени радиатори и е сред
6-те най-големи производители на електрически бойлери в Европа, както и в
ТОП 100 на компаниите в България.
Предприятието разполага с 5 модерни завода, 3 от които изградени на
територията на град Шумен и 2 - в град Смядово.
Компанията е сред най-добре оборудваните в своя бранш. Тя разполага с
модерна, напълно автоматизирана линия за производство на
водонагревателни уреди от 10 до 150 л., както и един от най-модерните
заводи за водонагревателни уреди с косвен нагрев и буферни съдове до
2000 литра.
Дейността в ―ТЕСИ‖ ООД e сертифицирана и се изпълнява в съответствие с
изискванията на стандарта за качество ISO 9001/2010, който покрива
разработката, дизайна и производството на битови електроуреди.

16. Арексим Инженеринг 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
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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.
Цялостната производстване 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.
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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 глобален пазар,
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.
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17. Ес Би Тек Глобъл Лимитед – клон България КЧТ
www.sbtech.com
SBTech е глобален лидер в предоставянето на софтуеър за спортни залагания
с общо над 600 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 20 клиенти в цял свят.
Тук, в SBTech ние Ви даваме възможности и свобода да изградите желаната
от Вас кариера. Възможностите са ограничени единствено от Вашите
способности, мотивация и въображение. Гордеем се със своята гъвкава
работна среда, базирана на взаимно уважение и подкрепа, и с отдадеността
си да развиваме своите служители.
Вярваме в назначаването на най-добрите хора като им предоставяме всичко,
от което се нуждаят. Отвъд това, възможностите са неограничени.
Вярваме, че няма граници пред всеки талант!
Ние развиваме и инвестираме в нашия персонал, като осигуряваме:
 Възможности за дългосрочно кариерно развитие;
 Отлични финансови условия;
 Допълнително здравно осигуряване;
 Ваучери за храна;
 Оценка на представянето два пъти в годината;
 Програма за бонуси въз основа на постиженията;
 Тийм билдинг и забавления;
 Специализирани програми за обучение.
Ако търсите предизвикателства, станете част от екипа ни, за да растем и да се
развиваме заедно!

18. ОПТИКС АД - гр. Панагюрище
www.optixco.com
„ОПТИКС― АД е водеща компания в оптичното производство в България и
на международния пазар. ОПТИКС е мястото, където новите идеи намират
реализация. Бързите темпове, с които се развива, участието в различни
проекти и добрите пазарни позиции, са характерни за компанията.
Дружеството печели доверието на клиенти и партньори от цял свят с
иновации в технологии и крайни продукти.
Лидерската позиция на ОПТИКС се дължи на последователната и успешно
реализирана във времето политика, чиято основна цел е комплексното
задоволяване на потребностите на ясно очертаната пазарна ниша и
изградената клиентска мрежа. От своето създаване през 1998 г., като 100%
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частно дружество, "ОПТИКС" АД извършва целия производствен процес –
от проектиране и реализиране на прототипи до серийно производство на
елементи, възли и уреди.
Компанията разработва и произвежда специална оптика за нуждите на
армията и полицията: очила и бинокли за нощно виждане; нощни и дневни
прицели за стрелково оръжие; телевизионни системи за дневно и нощно
наблюдение; мобилни термовизионни системи за граничен контрол и
наблюдение; лазерни далекометрични системи; специализирана
измервателна и тестова апаратура ; обективи за LCD проекционни системи и
др.
"ОПТИКС" АД е първата фирма в България и една от първите организации в
Европа, внедрила успешно петорно интегрирана система за управление,
включваща следните международни стандарти: ISO 9001:2008, ISO
14001:2005, ISO/IEC 27001:2013, BS OHSAS 18001:2007 и AQAP 2110.
Внедрена е CAD/CAM система за проектиране, анализ, изработване и
тестване на изделията в единна електронна среда, както и ERP – система за
бизнес управление на ресурсите на всички оперативни нива – доставки,
производство, продажби, финанси и счетоводство.
Фирмата разполага със собствена производствена площ, която непрекъснато
се оптимизира с оглед на дългосрочна инвестиционна програма. Към
настоящия момент има пет производствени площадки в района на община
Панагюрище и община Стрелча.

19. Алкао ЕООД
www.alcao.eu
Алкао е дъщерна фирма на световния гигант Алтънмарка Гъда Сан. ве Тидж.
А.ш. Компанията е лидер в производството на индустриален шоколад,
доставчик е на световно известни марки, производители на шоколад и
шоколадови изделия в над 50 страни.
Алкао функционира от 2013 г. в България и е с локализирана производствена
база в град Първомай. Дейността ни е насочена към внедряване на производство
за преработка на какаови зърна, индустриален шоколад, шоколадови изделия и
кафе смеси. Към момента имаме три функциониращи производствени линии и
до края на 2017 г. ни предстои пуска на в ескплоатация на още две.
Ние в Алкао вярваме, че шоколадът се ражда от всеотдайни професионалисти и
затова привличаме отговорни и амбициозни личности, ориентирани към
резултатите, инициативни и споделящи ценностите и мисията на компанията.
Сигурни сме, че добрата работна атмосфера и отличните колегиални отношения
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са предпоставка за отлично представяне и развитие, както на Компанията, така и
на самите нас като професионалисти в областта.
Във връзка с внедряване на нови производства и разширяване на дейността ни
търсим млади и мотивирани хора от специалности:
 Машиностроене;
 Електроника;
 Автоматизация;
 Логистика.
Задължително изискване е владеене на английски /писмено и говоримо/ и/или
турски език.
Очакваме вашите кандидатури в отдел Човешки ресурси на e-mail: hr@alcao.eu

20. Щека Електроник България ЕООД
www.steca.com
Вече 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 730 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 найвисоко качество, сигурност и надеждност и при това, отдава най- голямо
значение на опазването на околната среда по време на развитието,
конструкцията, производството и пласмента на продуктите.
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21. Либхер Хаусгерете Марица ЕООД
www.liebherr.com
―ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА‖ ЕООД е част от международния
концерн „Либхер―. В нашите повече от 140 дружества по цял свят работят
над 44 000 сътрудника.
От създаването си през 2000 година фирма „Либхер‖ инвестира над
200 000 000 лв. в производствените си и логистични площи, в непрекъсната
модернизация и разширение, в развитие и повишаване на квалификацията на
персонала. В началото на 2016 г. отвори врати новият ни логистичен център
в близост до завода. До момента, фирмата е отличавана 3 пъти с наградата
„Инвеститор на годината‖.
В завода ни до Пловдив работят над 2000 сътрудници. Производството ни
обхваща широка гама висококачествени хладилници и фризери, за които
имаме пазари и клиенти в цял свят. Превъзходното качество и дизайн на
нашите продукти се потвърждават непрекъснато от независими институции.
Фирмата ни постоянно присъства сред отличените за „Специализирана
търговска марка― в рамките на наградите Plus X Awards.
Ние търсим Вас - инициативни, динамични и мотивирани хора от сферата на:
 Машиностроене;
 Автоматизация, информационна и управляваща техника;
 Компютърни системи и технологии;
 Топлотехника;
 Индустриално инженерство.
За студентите фирма „Либхер-Хаусгерете Марица― ЕООД предлага
целогодишни, платени стажантски и стипендиантски програми, като в
рамките на стипендиантската има възможност за стаж в чужбина.
Ако виждате бъдещето си в индустриалната сфера, владеете чужди езици и
имате желание да станете част от екипа на Либхер-Хаусгерете
Марица ЕООД, очакваме Вашите документи на адрес: Либхер Хаусгерете
Марица ЕООД, 4202 с. Радиново, обл. Пловдив,
e-mail: lhm_jobs@liebherr.com

22. 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
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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
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

23. СФК Трак ООД
www.sfk-truck.com
СФК Трак е водещ вносител и доставчик на резервни части за товарни
автомобили, автобуси, микробуси, ремаркета и полуремаркета.
Предлагаме решения за комплексните нужди на различни видове клиенти –
сервизи, транспортни фирми, собственици на товарни автомобили и
търговски партньори в страната.

24. 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 до край. 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 са и достатъчно гъвкави, за да
могат да бъдат разширени с нови мощни екстри.
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25. Киттнер Анлаген- унд Машиненбау ЕООД
http://www.kittnerbg.com
„Киттнер Анлаген- унд Машиненбау― ЕООД е изцяло частна компания,
създадена през 1994 год. от г-жа и г-н Киттнер в Германия.
През 1996 год. закупува собствена производствена база и се прехвърля
цялото ноу-хау в България.
Разположена е в индустриалната зона на с. Калояново (на 20 км. от Пловдив)
на площ над 26000 кв. м., от които производствени и административни
сгради - 5000 кв.м.
Основната дейност на фирмата е дизайн, производство и монтаж на машини
и съоръжения от неръждаема стомана за автомобилната, фармацевтичната,
химическата и хранително-вкусовата промишлености.
Фирмата е експортно ориентирана и изнася продукцията си в над 30 държави
на 5 континента. От над 20 години на европейския пазар, фирмата е добре
позната като качествен производител и надежден партньор. Във фирмата се
използват най-съвременни програми за проектиране като Solid Works и Auto
Cad и др.

26. НЕОХИМ АД, гр. Димитровград
www.neochim.bg
„Неохим― АД е водеща компания в производството и търговията на
неорганични химически продукти и минерални торове. Персоналът на
компанията наброява 1000 души. 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.
27. ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД

www.vmz.bg
„Вазовски машиностроителни заводи― ЕАД - гр. Сопот е найголямото държавно предприятие от военно-промишления комплекс
на страната. Фирмата е създадена през 1936 г. и до дне е найразвитият и платежоспособен работодател в региона.
„ВМЗ― ЕАД – гр. Сопот разработва и произвежда широка гама
продукти със специално предназначение, за някои от които е
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единствен производител в света като боеприпаси, гранати, ракети,
взриватели, пирозакъснители и др. Също така, разполага и с открит
изпитателен полигон, осигуряващ условия за провеждане на
изпитвания на въоръжение и военна техника.
Предприятието традиционно участва в редица изяви в страната и по
света, на които показва своите специални изделия. Редовен
участник е на специализираното изложение „Хемус― в Пловдивския
технически панаир.
„ВМЗ― ЕАД - гр. Сопот ще остане в историята като първото и
единствено с най-високи държавни отличия.
28. „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 година „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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29. Проксиад България
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 J2EE, PHP, MS.NET, Mobile development (iOS and Android), N-tiers
Architecture, and Business Intelligence. Компанията e част от Proxiad Group с
повече от 700 ИТ професионалисти, 8 офиса във Франция и България и
20-годишна успешна история.

30. Шнайдер Електрик България ЕООД
www.schneider-electric.bg
Шнайдер Електрик е глобалният специалист в областта на енергийния
мениджмънт.
Измерена, нашата история се равнява на 178 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.
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31. Дружба стъкларски заводи АД
www.drujba.bg
ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД е водещ производител на стъклени
опаковки в югоизточна Европа, част от голяма международна индустриална
група. Фирмата разполага с производствени мощности в Пловдив и София,
оборудвани с модерни автоматизирани машини.
Произвеждат се приблизително 500 дизайна стъклени бутилки и буркани за
храни и напитки за клиенти в над 40 страни по света, сред които са знакови
интернационални компании като AB Inbev, Carlsberg, Heineken, Molson &
Coors.
Технологичното обновяване, устойчивото качество на продукцията, грижата
за опазване на околната среда са приоритет в развитието ни. Внедряването на
нови продукти в отговор на търсенето на клиентите, както и сремежът към
лидерство на пазара и неотменна конкурентноспособност са ежедневие за
екипа ни.
Инвестиционната ни програма включва въвеждане на новости в
технологиите, подобряване на работната среда, обучение и повишаване на
квалификацията на служителите.
Ето защо, сме готови да посрещнем квалифицирани, мотивирани и
амбициозни инженери, заинтересовани от нови предизвикателства, с желание
да допринесат за просперитета на ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ.
Предлагаме:
- обучение за конкретната работа;
- конкурентно възнаграждение;
- бонус спрямо индивидуалното представяне;
- допълнителни материални стимули за принос към развитието на
фирмата.

32. VMware Bulgaria
www.vmware.com
VMware е глобален лидер в сферата на облачните инфраструктури и
технологиите за бизнес мобилност с годишен приход от 7,09 млрд. долара за
2016 г., повече от 500 000 клиенти и 75 000 бизнес партньори. Компанията е
базирана в Силициевата долина и разполага с офиси в целия свят, а в
България е представена от Център за развойна дейност, в който работят над
600 специалисти. Това е най-големият R&D център в Европа и вторият по
стратегическо значение за компанията след централата й в Пало Алто,
Калифорния. За повече информация относно отворените позиции и
възможностите за работа във VMware Bulgaria, можете да посетите:

https://careers.vmware.com
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33. 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.

34. Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД
www.magnapowertrain.com
Magna e един от най-големите световни доставчици в автомобилната
индустрия. Дейността на фирмата е свързана с проектирането,
разработването и производството на автомобилни системи, компоненти,
възли и модули, както и с разработката и монтажа на лекотоварни и
тежкотоварни автомобили. Към момента, Magna разполага с 327 завода,
разположени в 29 страни на 5 континета. Екипът на фирмата наброява
161 000 човека. Тяхната работа допринася за постигането на изключителното
качество на първокласните технологии, прецизност при изпълнението и
коректност при доставките. Основната част от дейността на Magna в завод
Пловдив е производството на хидравлични и вакуумни помпи и на
компоненти за автомобилни трансмисии.
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35. Теклас - България ЕАД
www.teklas.com.tr
Основен предмет на дейност на „Теклас България― ЕАД е производство на
каучукови и пластмасови съединения за автомобилната промишленост.
Продуктовото портфолио на „Теклас България‖ ЕАД обхваща производство
на радиаторни и охладителни съединения, пластмасови тръби, инжекционни
раздувни части и др. изделия за автомобилната промишленост.
Асортиментът от продукция включва над 400 различни продукта от каучук,
пластмаса и метал. 100% от произвежданата продукция е предназначена за
износ – Германия, Канада, Унгария, Чехия, Англия, Русия, Мексико,
Австралия, Полша, Испания, Южна Корея, САЩ, Италия, Австралия и други
страни.
Клиенти на изделията на „Теклас-България‖ ЕАД са : WV, AUDI,
MERCEDES, OPEL, BMW, FORD, FIAT, VOLVO, RENAULT, DACIA и
други автомобилни компании.
В заводите на „Теклас България‖ ЕАД се подготвят и произвеждат от
прототипна фаза до серийно производство – охладителни съединения,
отоплителни съединения, турбо съединения и тръби, маркучи за гориво, DPF
маркучи, както и пластмасови тръби чрез „Технолигията за впръскване на
вода – Оформяне/ Формуване на детайли с помощта на вода – „ Водна
инжекция‖ за OPEL, AUDI, FIAT и други автомобилни компании.
Инженерните специалисти в заводите на „ Теклас България‖ ЕАД извършват
цялостен пакет на дизайна за клиентите, цялостна окомплектовка на
проектната документация, тестове и изпитвания на каучуковите съединения в
Центъра за изпитвания, намиращ се на територията на завода.
Към 2017 г. дружеството има изградени и пуснати в експлоатация три завода
и производствени складове със застроена площ от 54 000 м2 в гр.Кърджали,
заводи в гр.Момчилград и гр.Крумовград. Общият брой на персонала на
дружеството е 1980души.
През 2016 г. „Теклас България― ЕАД получи сертификат за инвестиция клас
„А‖ с проекта за изграждане на Център за развойна и изследователска дейност и
завод №: 4 за увеличаване на производствения капацитет за производство на
каучукови съединения и пластмасови тръби за автомобилната промишленост.
От стъпването си в България през 2004 г. турската компания постоянно
разширява дейността и увеличава оборотите си. В последната класация К100,
Теклас се отличи като дружеството с най-висока рентабилност в
машиностроителния сектор (над 25%), както и като работодател с най-бързо
растящ персонал. Освен в България, групата Teklas има заводи също в
Турция, Китай, Сърбия, Мексико, както и логистични центрове в Европа и
Северна Америка.
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36. СКФ Берингс България ЕАД
www.skf.com
Фирма „СКФ Берингс България― ЕАД е част от SKF концерна със седалище
на управление гр. Гьотеборг, Швеция. SKF е на пазара повече от 100 години
и е водещият глобален доставчик на продукти, инженерни знания, решения и
услуги за своите клиенти.
SKF установява производството си в България през 2002 г.
Напълно автоматизираните заводи отговарят на най-високите стандарти за
производство на сачмени лагери и част от техните компоненти, като доставят
продукция за пазарите в Европа, Америка и Африка, както и за основните
автомобилни производители в световен мащаб.
Производтсвото на SKF в България е разпределено в три самостоятелни
завода, намиращи се в гр. Сопот, гр. Калофер и с. Кърнаре.

„СКФ Берингс България― ЕАД произвежда продукти съгласно SKF Explorer
стандарта и продукти със специфично приложение спрямо нуждите на
клиентите ни.
И трите завода са сертифицирани по ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007, както и от основните ни клиенти в автомобилната
промишленост и производителите на битова техника.
Zero Accident Platinum Award е признанието за силния фокус към
здравословните и безопасни условия на труд.

37. Сентера Иновейшънс ЕООД
www.sentera.eu
High-Tech компания, специализирана в разработването на дизайн на изделия
за ОВК /отопление, вентилация и климатизация/ индустрията. Фирмата
инвестира значителни усилия в разработването на персонализирани продукти
от качествено ново поколение, като се стреми да внедрява най-модерните
технологии и софтуер. Основен акцент в нашата продуктова гама е поставен
на икономията на енергия, улесненото използване и широката
функционалност на изделията.
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Екипът ни се състои от софтуерни и хардуерни инженери, специализирали в
сферата на електрониката, автоматизацията на производството и приложния
софтуер.

38. Би Ди Си България
www.bea-solutions.com
и Ди С България
Софтуерна компания, която предлага най-съвременните ERP предложения
в сферата на фирменото планиране и управление. „BEA GOLD― съчетава
в себе си интегрирани модулни решения за контрол на всички бизнес
процеси. Софтуерът е многоезичен, с приятелски интерфейс, интегриран
е-сommerce модул, с достъп от всяка точка на света, система за уведомления
и изпращане на съобщения и най – важното – това е една непрекъснато
развиваща се система, съобразена с последните стандарти и технологии,
достъпни на пазара.

39. Сентера Пластикс ООД
www.sentera.eu
Производствена компания, оборудвана с последно поколение машини и
съоръжения за изработка на пластмасови изделия и компоненти. Екипът ни
от инженери използва най-новите софтуерни продукти при разработване на
инструментална екипировка, както за партньорите ни в България, така и в
чужбина. Фирмата инвестира изключително много в развитието на своя
персонал, осигурява отлично оборудване и условия за работа, а продуктите,
които произвежда се отличават с качество, функционалност и стилен дизайн.

40. Хайкад Инфотех ООД
www.haycad-infotech.bg
www.haycad-engineering.com
Хайкад Инфотех ООД е изцяло българска инженерингова компания.
Дружеството е регистрирано през 2006 г. и до момента развива успешно
дейността си в четири основни направления:
1. Хайкад Инфотех ООД е официален представител на френския софтуерен
концерн Dassault Systemes за решенията за CAD/CAM/PLM проектиране CATIA, 3DEXPERIENCE, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3D VIA. Dassault
Systemes е световен лидер в създаването на софтуерни решения за управление на
жизнения цикъл на продукта, базирани на 3D технологиите.
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2. Разработване на конструктивна документация – екипът ни изработва 3D
модели и 2D чертежи по задание на клиента, спазвайки всички технически
изисквания към разработката - детайли, компоненти и цялостни системи.
Техническата документация се представя на клиента в съответствие с
международните стандарти, използвайки високотехнологични CAD/CAE
системи.
3. Производство на детайли, компоненти и цялостни системи - в дружеството се
работи над различни инженерингови проекти с различна степен на сложност.
Хайкад Инфотех ООД предлага цялостната услуга, от разработването на
идейната концепция до внедряването на произведения продукт при крайния
клиент. В тази връзка, фирмата разполага с широк набор от специалисти и
партньори с висока професионална компетентност във всички области механика, автоматизация, електроника, пневматика, хидравлика. Приемаме за
производство и проекти с предоставена от клиента конструктивна документация.
4. Обучения – фирма „Хайкад Инфотех― съзнава колко е важно обучението и
подкрепата на бъдещи кадри и в тази връзка организира обучителни курсове,
както за вече работещи инженери, така и за студенти. Лекторският ни екип
предлага следните обучения: Основен курс CATIA, Моделиране на сложни
повърхнини в CATIA Generative Shape Design, Курс Sheet metal Design, Основи и
практически приложения на компютърния термо-флуиден анализ (CFD),
Компютърни симулации на процеса на шприцване на полимерни изделия,
Основи и практически приложения на компютърния якостен анализ (FEM),
Инструментална екипировка за изделия от пластмаса – конструиране,
технологии, производство, Симулация и създаване на програми за машини с
ЦПУ с CATIA Machining.

41. Агенция по заетостта
www.az.government.bg
Агенцията по заетостта е българската национална служба за трудово
посредничество, реализация на национални програми и мерки за заетост и
обучение и реализация на проекти, финансирани от Европейски социален
фонд. Като обществена служба за заетост, Агенцията е член и на мрежата
EURES /Европейски услуги за заетост/, която обхваща всички държави от
Европейското икономическо пространство и цели прозрачност и обмен на
работни места и кандидатури за работа между държавите – членки.
Европейската Комисия администрира сайт – портал за европейска
мобилност, който е достъпен на всички европейски езици и на който се
публикуват всички работни места, които работодателите във всяка държава членка обявяват – www.ec.europa.eu/eures. Отделно функционира и
национален EURES сайт, на който се публикуват работни места, за които
работодатели от ЕИП са заявили интерес да наемат български граждани –
htpp://eures.bg. Като член на мрежата EURES, Агенцията по заетостта
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организира специализирани трудови борси за инженери и IT специалисти с
участието на представители на държави, които изпитват недостиг на такива
кадри.

42. Шети България ЕООД
www.schatti.bg
Свят на интелигентно производство и умни фабрики – това е светът на
утрешния ден, за който работим в Шети България ЕООД. Създадена с любов
към технологиите, компанията - майка вече над 80 години е утвърдено име на
пазара на машиностроенето и високотехнологичното оборудване в Европа.
Горди сме, че повече от 10 години едно от най-ключовите поделения на
компанията се намира в красива Тракия.
Философията на компанията се гради върху мечтите ни за Фабрика 4.0. Това
е нашето мислене, нашата кауза за създаване на такива производства в
България – революционна стъпка в технологиите. Времето на съвместната
работа между хора, машини и интелигентни системи е дошло! Ние, от Шети
България, Ви каним на това пътешествие в бъдещето на колаборативната
индустрия, знаейки че всеки досег с нашите продукти и системи, ще бъде
важна крачка в професионалното Ви развитие.
В Шети България работят висококвалифицирани специалисти, от които може
да научите всичко за света на автоматизацията и интелигентните
производства.
Ще имате възможност да проведете Вашата практика във
високотехнологична среда и да добиете реална представа за тенденциите в
професионалното развитие и професиите на бъдещето.
Фирмата разполага със следните отдели:
Механичен отдел – специалистите в този отдел се занимават с CAM
програмиране на машини: NX-Feature Based Machining, NX-CAM Template
wizard, NX-Virtual simulation with NC code. Настройчиците на нашите
машини създават програмите, които да гарантират качеството и
ефективността на цялото производство.
Продуктов дизайн – нашите конструктори използват най-модерния софтуер
Solid Edge, при разработване на нови изделия. Виската технология, съчетана
с иновативност, въображение и нестандартно мислене на нашите инженери,
води до успех.
Конструиране на инструментална екипировка – конструкторите ни имат
възможността да работят с автоматизираните решения от най-висок клас:
NX-Mold Wizard, NX-Progressive die wizard, NX-Electrode design. Работните
им ангажименти включват конструиране на инструменти, тестване с 3D
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модели и изработка. Възможност да видите идеите си визуализирани и
реализирани.
Автоматизация на производството – това е най-новият и бурно развиващ се
отдел в нашето професионално портфолио. Ролята на автоматизираните
процеси за един успешен и оптимизиран производствен цикъл е ключова.
Заваръчен отдел – основната част от задачите на заваръчния отдел се извършва
от високотехнологични роботизирани системи за заваряване.

43. Bulwork Company LTD
www.bulwork.com
Bulwork е първата агенция за подбор на персонал в България,
специализирана в сферата на Информационните технологии и BPO.
Компанията е основана през декември 2000 г. Извършва подбор на
квалифициран персонал за различни софтуерни и хардуерни компании,
контактни центрове и центрове за техническа поддръжка, ИТ звена на
водещи банкови и държавни институции. Услугите ни са насочени както към
големия, така и към малкия и среден бизнес.
Компанията използва разнообразни канали и иноватитен подход за набиране
на кандидати и разполага с голяма база данни на активно търсещи работа в
ИТ и BPO кандидати. Благодарение на висококвалифицирания екип от
служители, Bulwork предлага услуги на най-високо ниво, оправдаващи
доверието и очакванията както на клиентите, така и на кандидатите.

44. ВИКИНГ Лайф-Сейвинг Екуипмънт Продъкшън БГ ЕООД
www.viking-life.com

Присъединете се към световния лидер ВИКИНГ
и направете света по-безопасен!
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Елате да работите за компания, която е различна
ВИКИНГ е лидер в своята област и нашата мисия е ясна: Ние защитаваме и
спасяваме човешки животи по целия свят. Постигаме го чрез непрекъснати
иновации в оборудването и обучението за безопасност. И присъединяваме
изключителни хора, за да помогнат това да се случи.
Започнете международната си кариера с ВИКИНГ днес
Присъединете се към нашия екип, защото разработваме революционни
решения за всичко: от най–големите в света круизни кораби и фериботи до
товарни плавателни съдове и петролни платформи, които оперират от
Арктика до тропиците. Предлагаме динамично и вдъхновяващо работно
място, където ще сте обградени от компетентни колеги от различни
националности. Виждаме света като наш вътрешен пазар, но също така
мислим и действаме от глобална гледна точка.
Безопасността е нашият приоритет
ВИКИНГ защитава пътниците и екипажа, но това е само част от картината.
Също така, помагаме на корабособствениците и офшорните платформи да
управляват бизнеса си, осигурявайки безопасност и съответствие на
оборудването на борда спрямо регулациите във всеки един момент.
Понякога това е голямо предизвикателство, но нашият растеж през годините
и бързо разширяващ се асортимент показват, че сме постигнали
необходимото и ще сме тук за дълго.
Къде е Вашето място?
Разбира се, никога не сме доволни от постигнатото. Винаги има място за
усъвършенстване. И това може да е точно Вашето място. Свържете се с нас
днес, за да научите повече....
Очакваме Ви на щанда на ВИКИНГ ЛАЙФ-СЕЙВИНГ ЕКУИПМЪНТ,
ФОАЙЕ - втори етаж.
В 11:00 ч. пред щанда инженеринговият отдел на компанията ще
демонстрира на живо раздуване на спасителен сал.

45. Кaменица АД
www.molsoncoors.com
Историята ни започва със създаването на първата бира на България –
Kamenitza, през 1881 г. в малката пловдивска работилница на основателите
на марката – швейцарците Рудолф Фрик и Фредерик Сулцер. Така преди
повече от век, ние поставихме началото на пивоварната индустрия в страната
и вече имаме зад себе си една изключителна история и богати пивоварни
традиции, както и множество награди от различни конкурси и изложения в
страната и чужбина.
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С годините бирата се превърна в нашата истинска страст, нашето наследство
и нашето бъдеще. Вече 135 години ние произвеждаме, иновираме и
създаваме изключителни преживявания за тези, които ценят качественото
пиво.
Днес, неслучайно „Каменица― АД е водещата пивоварна компания в
България. Ние сме единственият български пивопроизводител, който
съчетава 3 световноизвестни пивоварни традиции – белгийската, немската и
чешката. Продължаваме да очароваме своите потребители и клиенти с
изключително богато портфолио, включващо местните марки Kamenitza,
Astika, Бургаско, Славена, както и водещите интернационални марки
Staropramen, Stella Artois и Beck’s, които произвеждаме по лиценз. Безценна
част от портфолиото ни са и вносните ни марки – белгийските Leffe Blonde,
Leffe Brune, Hoegaarden, най-известната мексиканска бира в света Corona
Extra, американската крафт бира Blue Moon, както и изкусителното
предложение от страната на сайдера – Великобритания – Carling Cider.

46. ”ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ - Ангел Балевски
Холдинг” АД
www.mtgbg.com
―ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ - АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ‖
АД, обединява водещи български заводи, специализирани в производството на
отливки от алуминий, чугун и стомана. Компанията е експортно ориентирана,
като над 90% от продукцията на заводите е предназначена за износ. Наши
клиенти са големи европейски компании от различни индустрии като: Siemens,
ABB, Alstom Power, Hyundai Heavy Industries, Honeywell, Voestalpine RailPro,
Wienerberger и др.
Развитието на компанията е резултат от срещата на опита с новите идеи. В
нашите екипи си сътрудничат доказания професионализъм с новаторството
и ентусиазма на младите специалисти. Наша основна цел е, да даваме
възможност на хора с идеи и желание за работа да се развиват и допринасят
за успехите ни.
Следваме ясно дефинирана и обявена пред персонала и партньорите
политика по управление на качеството, околната среда и здравето и
безопасността при работа.
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47. 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.

48. 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.
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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.

49. Профилинк ООД
www.profilink.bg/bg
История
През 1992 година ПРОФИЛИНК е основана под името ТЕОЛИНО ПЛАСТ –
компания, специализирана в производството на PVC профили за ролетни
щори и други строителни приложения. Процесът на скоростен растеж и
солидните инвестиции в бизнеса доведоха до превръщането на компанията от
такава с национално значение, до водещ производител на висококачествени
профили за прозорци и врати в цяла Югоизточна Европа.
Визия
ПРОФИЛИНК е референтен производител и доставчик на широко портфолио
PVC продукти, включващо различни профилни системи за прозорци и врати,
первази, външни облицовки, и системи ролетни щори, в пълно съответствие с
техническите, архитектурните и регулаторните изисквания в строителната
индустрия, и разбира се – съобразени с пазарните тенденции и потребности.
Ценности
Партньорство
Чрез благонадежност, доверие и съдействие ние изграждаме основата на
нашия успех, а това е именно партньорството. Така, ние и нашите партньори
заедно се движим напред. Защото само чрез коректно и дългосрочно
сътрудничество, може да се породи истинският успех с тенденцията за
растеж.
Качество
Фирма PROFILINK е заложила на качеството като стратегия за бъдещо
развитие. За постигането на целта, ние използваме най-модерната апаратура
и технология на всички нива от производствения процес. Този факт ни дава
увереност да твърдим, че всички продукти отговарят на най-високите
изисквания за качество.
Оптимизация
PROFILINK постоянно обновява и развива своите фирмени елементи. Така
сме винаги добре подготвени за всички предизвикателства - от последната
технология в производството до най-модерните тенденции на пазара.
Капацитет
Качеството на предлаганите продукти и коректните партньорски
взаимоотношения са в основата на нашия успех. Тази доказана формула днес
нарежда фирма PROFILINK между най-големите и уважавани фирми в
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Европа за производството на PVC профили за прозорци и врати.Така
тенденцията за разрастващ се пазарен дял е съчетана със силното развитие на
производствения капацитет.
Логистика
Ние знаем, че за нашите партньори е от ключова важност техните поръчки да
бъдат изпълнени експедитивно и в срок. В отговор на това, ние сме
инвестирали в развитието на сериозна логистика и отговорен екип.
Гъвкавостта, бързината и точността при изпълнението на поръчките е голямо
предимство за нашите партньори.
Екструдери
Нашите екструдерни машини за PVC профили са на водещи фирми в бранша.
Тези високотехнологични машини позволяват прецизност на технологичния
процес при екструдирането на PVC профили, както и голяма производствена
мощ.
Линии и инструменти
Линиите и инструментите, използвани за оформяне и калибриране на PVC
профилите, са изработени от лидерите в бранша. Те са гарант, че нашите PVC
профили са с постоянно високо качество - потвърдено от строгия качествен
контрол.
Автоматизирана миксираща система
Нашата модерна автоматизирана система за миксиране и транспортиране ни
дава възможност да контролираме с компютърна прецизност смесването на
компонентите, които влизат в състава на PVC профилите. Така ние
гарантираме, че качеството на продуктите PROFILINK е винаги на найвисоко ниво и има проследимост на процеса от доставките и смесването на
суровините до експедицията на готовия продукт до клиента.
Суровини
Без качествени суровини нашите продукти никога нямаше да имат репутация
на качествен и надежден продукт. Факт е, че наши партньори са найголемите и престижни заводи от химическата промишленост в Европа.
Персонал
За да постигнем днешните резултати, разчитаме на отговорен и висококвалифициран екип, който следи и подсигурява безпогрешното изпълнение
на всички дейности, за да пристигне при Вас един наистина качествен
продукт.
Качествен контрол
Проверките за качество, които се извършват в лабораториите
на PROFILINK се разделят от три фази:
 входящ контрол на суровините ;
 текущ контрол на производствения процес ;
 изходящ контрол на готовата продукция .
Само продукти, които са минали успешно през всички тестове и отговарят на
международните стандарти, се експедират към нашите клиенти.
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Продукти
Фирма PROFILINK е заложила на качеството, като стратегия за бъдещо
развитие. За постигането на тази цел, ние използваме най-модерните
апаратури и технологии на всички нива от производствения процес. Този
факт ни дава увереност да твърдим, че всички продукти с марката
PROFILINK са прецизно изработени и отговарят на най-високите изисквания
за качество.

50. Easy Consult
www.easyconsultbg.com
www.topjobs.easyconsultbg.com
Easy Consult е създадена през 2004 г. и е най-бързо развиващата се българска
фирма за подбор на персонал, фокусирана върху търсенето на експерти и
мениджъри, IT специалисти, персонал за временна заетост и аутсорсинг в
широк спектър от индустрии.
В крак с последните тенденции на пазара на труда, ние се стремим да
постигнем пълна удовлетвореност на клиентите ни и да запазим дългосрочни
партньорски отношения с фирми, кандидати и организации. Нашият
индивидуален подход към нуждите на всеки клиент и кандидат разширява
всяка следваща година както нашия опит, така и портфолиото ни.
Гордеем се с:
- 13+ години опит;
- 8 офиса в 4 страни;
- 80+ специалисти по подбор на кандидати;
- професионално търсене спрямо изискванията на клиента;
- индивидуален подход към всеки кандидат.
Ако искате да кандидатствате по стажантските ни програми или за позиции в
сферата на човешките ресурси, пишете ни на careers@easyconsultbg.com
Ако искате да ви съдействаме при намирането на подходящо работно място,
свържете се с нас на jobs@easyconsultbg.com

51. 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.
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52. Teлетек Европа
www.teletech.com
ТелеТек е най-бързо развиващата се аутсорсинг компания на българския
пазар. Чрез опита ни предоставяме услуги на водещи местни и световни
клиенти.
Ние се гордеем с талантливия си екип от млади служители, владеещи по
няколко чужди езика. Нашите служители са част от световен екип от
40 000 служители, които говорят 49 езика в 80 държави. Ние ценим хората си
и инвестираме в тяхното бъдеще, като създаваме възможности за обучение и
развитие и стимулираме позитивната работна атмосфера.
В момента търсим мотивирани хора, за нашия бързо растящ екип в
гр. Пловдив.
Позициите, които предалагаме са:
- Консултант продажби по телефона на 4/6 или 8-часов работен ден
- Технически сътрудник (цифрова телевизия и интернет).
Елате на нашия щанд на втория етаж, за да се запознаете с нашия екип и да
научите повече за работните възможности, които предлагаме.

53. Мусала Софт АД
www.musala.com
Мусала Софт е водеща българска софтуерна компания, специализирана в
изграждането на цялостни решения, обхващащи всички елементи от
жизнения цикъл на софтуера, предоставяйки IT консултиране, анализ,
дизайн, разработка, тестване, изпълнение, интеграция и поддръжка на
софтуерни решения.
Създадена през 2000 г., Мусала Софт започва своята дейност с
предоставянето на софтуерни услуги за иновативни стартиращи компании от
Силициевата долина. За 16-годишната си история, организацията е работила
по повече от 1000 проекта за над 200 клиенти от различни индустрии по цял
свят. Днес, екипът на Мусала Софт наброява 450+ професионалисти, които
работят активно по над 50 проекта за клиенти от Европа, САЩ и България.
Служителите на Мусала Софт работят в офисите на компанията в София,
Скопие, Русе и Бургас и притежават над 550 професионални сертификата,
свързани с бази данни, Java,.Net технологии, оценка на качеството и други.
Сред основните области, в които Мусала Софт развива своята експертиза са:
интернет на нещата (IoT), големи данни и анализи (Big Data and Analytics),
облачни услуги (Cloud), мобилни разработки (Mobile), софтуерна интеграция
(Application Integration), информационен мениджмънт (Information
Management), автоматизирано тестване (Automation Testing), бизнес анализ
(Business Analysis), софтуерен дизайн (Software Design), потребителско
изживяване (UX).
34

Дългогодишният ни опит в сферите на Информационни и комуникационни
технологии Телекомуникации, Финанси, Застраховане и Държавната
администрация разширявa портфолиото на компанията както с големи
международни корпорации и водещи компании в България, така и с
държавни институции, сред които: IBM, Tsystems, VMWare, SAP, Atos,
Cellent, Milestone, UGT, Deutsche Telekom, Telenor, Mobiltel, Vivacom, OTP
Group, KBC, DZI, Commerzbank, Generali, Bulgarian Guarantee Fund, Visa,
Telus Health, Telus International, Phillip Morris, Edoardo Miroglio,
Митническите служби на Холандия, Национална агенция за приходи,
Гаранционен фонд, "Пътна Полиция" при СДВР и други.
Философията на Мусала Софт от самото създаване на компанията е да
инвестира в иновации на всички нива – технологично, процесно,
организационно, бизнес. Изградили сме структура, която ни позиционира на
пазара на труда и сред клиентите ни по начин, който подкрепя стратегията ни
за създаване на все по-висока добавена стойност. Това се изразява в ръст на
компанията, качество на и за клиентите, предизвикателства и
удовлетвореност на екипа, както и принос към обществото.

54. Машинхед ЕООД
www.machinehead.bg
Фирма „МАШИНХЕД‖ ЕООД извършва ремонт, поддръжка и модернизация
на машини и съоръжения за мебелното производство.
Ние предлагаме:







Диагностика и отстраняване на аварии по машини и съоръжения,
механичен ремонт, ремонт на електрооборудване и управление,
настройка
Абонаментна поддръжка на машини и съоръжения, която включва:
o Периодичен контрол и профилактика на съоръженията и
инсталациите за обезпечаване на нормалното им функциониране
по допълнително изготвен график между двете страни;
o Настройка на инсталациите - задаване параметри на
микроклимата и допуските им при регулиране;
o Пълно техническо обслужване, включително основен ремонт;
o Технически консултации за машините, съоръженията и
инсталациите.
Разширяване на функционалните възможности на машината по задание
на клиента.
Консултации при закупуване на машини и съоръжения.
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Към фирмата има организиран сервиз за гаранционно и
следгаранционно обслужване на машини с възможност за 24-часова
реакция за територията на България.

55. Финит Софтуер Системс ЕООД
www.finite-soft.com
Финит Софтуер Системс ЕООД е създадена през 2007 година, като основен
аутсорсинг партньор на ASSD Германия. Главният офис на фирмата се намира
в София, България. От 2015 година имаме офис и в град Пловдив.
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.
Кои сме ние?
Ние сме екип от опитни ИТ инженери с много страст към прецизността, естетиката
и иновациите. Ние сме от различни култури и народи, но преди всичко сме
мечтатели. Ние сме различни, но и обединени. Ние имаме опит и въпреки това сме
млади. Ние сме надежден партньор на всеки, който цени коректността и работата
със стил. Ние сме решени да подобрим опита на всеки, който работи с нас. Но найважното: Ние сме професионалисти в това, което правим.
Проектите, с които се занимаваме
 Locatorbg.com - Локатор БГ предлага услуги за GPS проследяване чрез
своята онлайн платформа. Автомобилите се оборудват с GPS
проследяващи устройства, които постоянно следят работата на
автомобила и неговата позиция. Тази информация се изпраща чрез
GSM мрежи от цял свят към специален център за данни. Там
информацията се обработва и съхранява дългосрочно, с цел
изготвянето на различни бизнес доклади.
▪ Telenor Autopark - Теленор започна проучване на нашата
компания през 2015 г., търсейки стабилен партньор, който е в
състояние да предложи модерно решение за GPS проследяване.
Към този момент, нашата GPS технология беше успешно
внедрена в повече от 280 компании в ЕС. Интеграцията между
двете платформи приключи за по-малко от месец и новият
продукт стартира на пазара под името "Теленор Автопарк".
 TeamAvia.com - Teamavia.com е модерна резервационна система, която
предлага възможности за търсене и резервиране на чартърни самолетни
билети онлайн. Тя комбинира полети от различни самолетни компании
— както чартърни, така и редовни — и предлага специално разработен
интерфейс за резервиране.
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 ASSD Channel Manager - Модулът за управление на резервационни
канали изпълнява ролята на CRS приложение, но за външни системи и
онлайн сайтове за резервации. С негова помощ можете лесно да
предлагате своите услуги в цял свят, чрез международно известни
Интернет портали за резервации, регистриращи посещения от милиони
потребители дневно. ASSD Channel Manager поддържа информация за
цените и наличностите във Вашия хотел автоматично на всички
Интернет резервационни канали, с които работите. Така, без усилие и
намеса от Ваша страна, Вие ще предоставяте винаги актуална онлайн
информация за Вашия хотел. Използвайки двупосочна комуникационна
връзка, модулът се грижи за правилния трансфер на данни от и към
PMS системата, като периодично обработва новопостъпилите промени.
 ASSD PMS Next generation - ASSD PMS е на пазара повече от 20
години и през това време успешно демонстрира стабилна работа и
висока продуктивност. Ситемата работи на шест езика и може да се
превежда на всякакви други езици. Сега обаче настъпи времето за
пълно обновяване на нейния дизайн, давайки й едно ново начало и
пренасяйки я на следващото ниво. Нашият екип работи върху уеб
базирана версия на продукта, която използва последните технологии.
Системата предлага редица индивидуални настройки, които я
адаптират към специфичните нужди на всеки хотел или хостел. Има
възможност за работа в мрежа и може да бъде достъпвана отдалечено
чрез Интернет. Данните се съхраняват централизирано в специален
център за данни, което гарантира лесна поддръжка и създаване на
резервни копия.

56. Скейл Фокус АД
www.scalefocus.com
ScaleFocus е висококвалифициран доставчик на технологични услуги, които
са ценово оптимизирани. Постоянно инвестираме в разработката на
технологични умения и изграждане на стабилни взаимоотношения с
клиентите. Разполагаме с методологията и адаптивността да си сътрудничим
както с мултинационални компании, така и с малки и средни предприятия.
ScaleFocus превръща идеите на клиентите в печеливши бизнес решения.
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57. Сименс ЕООД
www.siemens.com
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.
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.
В началото на 1991 г. Siemens възстановява традицията да присъства
директно в страната и създава собствен oфис в София, в който са
представени основните направления на дружеството. През октомври 1998 г.
е регистрирана и пълнофункционална дъщерна фирма на концерна Siemens в
България - "Сименс" ЕООД.
Нашият дългосрочен ангажимент към България включва не само доставката
на иновативни и надеждни продукти, решения и услуги, които помагат за
модернизирането на бизнес секторите и подобряват живота на хората, но и
изграждането на широка мрежа от български фирми-партньори. За нас това
означава по-ефективно представяне на пазара, а за българските партньори ноу-хау, водещи бизнес практики, разкриване на модерни работни места и
конкурентоспособност.
Освен със своите висококачествени и иновативни продукти, решения и
услуги, Siemens се гордее, че е надежден работодател на близо 250 души в
региона на град Правец, където през 2005 година бе открита фабрика за
измервателна апаратура за продукти високо напрежение.
Професионализмът и експертизата на българските инженери получават
голямо признание благодарение на факта, че в България са локализирани два
компетентни центъра, които работят по проекти на компанията по цял свят.
Български специалисти подпомагат проекти на Siemens в областта на
енергийния инженеринг в Европа и Азия.
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Другият съществен принос на местния ноу-хау и експертиза към бизнеса на
Siemens е дейността на Центъра за иновации в сградните технологии. В
него близо 90 висококвалифицирани специалисти работят по международни
проекти на компанията.

График на презентациите:
зала 4422
10.45 - 11.30 - Liebherr
11.30 - 12.15 - Mondi
12.15 - 13.00 - Dunapack Rodina
13.00 - 13.45 - Kittner
13.45 - 14.30 - VMware
14.30 - 15.15 - VIKING Life-Saving Equipment
зала 4425
10.45 - 11.30 - Lufthansa
11.30 - 12.15 - ABB Bulgaria
12.15 - 13.00 - ContourGlobal
13.00 - 13.45 - Sensata Technologies
13.45 - 14.30 - Kostal
14.30 - 15.15 - Haycad Infotech
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