Участници във форум
„Стажове”
18 април 2018 г.
1. 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.

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
1

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®.

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. Компанията отваря врати през
2008 г. на територията на летище София. Към момента, персоналът на
компанията наброява близо 1000 висококвалифицирани служители.

4. БТЛ Индъстрийз АД
www.btl.bg
БТЛ е една от водещите фирми в света в сферата на разработката,
производството, търговията и сервиза на електронна медицинска апаратура в
3 основни направления – физиотерапия, кардиология и естетична медицина.
Компанията е създадена в началото на 90-те години на 20-ти век в Чехия .
През 2018 г. БТЛ отбелязва 25 години от създаването си и 20 години от
стъпването си в България. Компанията работи в над 100 държави от цял свят,
като в над 50 от тях има собствени търговски фирми, а в останалите работи
чрез независими ексклузивни дистрибутори. В областта на физиотерапията
компанията произвежда машини за лазерна терапия, ултразвукова терапия,
магнитотерапия, електротерапия, пресотерапия (лимфодренаж), ударновълнова терапия. В сферата на кардиологията БТЛ предлага електро
кардиографи (ЕКГ), ЕКГ холтери, спирометри, стрес-тест системи. В
областта на естетичната медицина фирмата доставя апарати за
антицелулитна терапия, за премахване на бръчки и петна, за изпъване на
кожата, за премахване на мастни депа.
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Днес, производството на медицинска апаратура и международната
дистрибуция са изцяло локализирани в Пловдив, България. За да разшири
потенциала си за създаване на нови продукти, през 2014 г. компанията
открива и български център за развойна дейност, базиран в София.
Стратегията за развитие на БТЛ е свързана с разкриването на все повече
собствени търговски дружества в страни от целия свят и ежегодно
позициониране на нови продукти на пазара.
С оглед постигането на тези цели, капацитетът на компанията в България се
увеличава и нуждата от нови квалифицирани кадри в областта на
електрониката нараства.
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.
Мисията на БТЛ е да създава все по-иновативни продукти, които да спомагат
за съхраняването на човешкото здраве и красота!

5. БИ АЙ ЕООД
www.b-eye.com
B EYE е иновативна компания, специализирана в разработката на модерни
Business Intelligence решения. Ние помагаме на нашите клиенти да изграждaт
максимално ефективен бизнес и да реализират потенциала на информацията
скрита в техните данни. Нашата мисия е да превърнем потопа от данни, пред
които е изправена една модерна компания в лесна за усвояване информация.

6. Адеко България
www.adeccobulgaria.com
Като световен лидер в областта на човешките ресусрси, Адеко предлага
широк спектър от услуги и решения, разработени в зависимост от нуждите на
нашите клиенти и съдружници. В България услугите ни са свързани с
консултиране на човешкия капитал, подбор на персонал, временна заетост,
както и HR администрация, труд и работна заплата, аутсорсинг на бизнес
процеси.
Ако търсите нови възможности за реализация, Адеко ви осигурява достъп до
повече позиции в повече компании, отколкото който и да било друг, както и
ресурсите, необходими, за да постигнете своите кариерни цели.
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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.
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. 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.
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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 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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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
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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11. Адастра България
www.bg.adastragrp.com











Адастра Груп e международна консултантска компания, специализирана в
предоставянето на услуги и решения от най-висок клас в областта на
Информационния Мениджмънт, в това число Анализ на Бизнес Информация
(Business Intelligence), Интегриране на данни (Data Integration), Управление
качеството на данните (Quality Assurance), Складиране на данни (Data
Warehousing), Управление на Ключови Бизнес Данни (Master Data
Management) и Big Data.
Адастра Груп оперира на българския пазар повече от 10 години чрез офисите
си в София и Варна. Работим в международни екипи и по проекти на водещи
в световен мащаб компании във финансовия, застрахователния,
телекомуникационния и други сектори. Подпомагаме нашите клиенти да
превръщат данните в информация и да постигат високи бизнес резултати.
Като компания, фокусирана върху управлението на знанието и иновациите,
Адастра България се стреми именно да подпомогне внедряването на
различни технологични обучения с практическа насоченост, които са
ключови за успешната подготовка и кариерно развитие служителите.
Какво е необходимо, за да станете един от нас?
Владеете SQL;
Владеете английски много добре;
Имате предишен опит или познания за работа с бази от данни;
Не се страхувате от нови предизвикателства.
Какво предлагаме ние?
Стажантски програми на пълен /непълен работен ден;
Вътрешни и външни обучения и възможности за сертифициране;
Международен обмен на знания и опит;
Работа в страхотен екип;
Бонусна система, стимулираща индивидуалното представяне.
Отворените позиции може да проверите на:
http://www.bg.adastragrp.com/careers

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
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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. 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.
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.

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 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.
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15. ТЕСИ ООД, гр. Шумен
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 6те 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 е производствено дружество с над 25 годишна история.
Основната производствена програма обхваща производството на високо
технологични и прецизни пластмасови изделия, инструменти и
инструментална екипировка за детайли от автомобилната, електрическа и
електронна индустрия.
Дружеството произвежда над 1300 вида изделия и непрекъснато инвестира в
иновативни решения, за да отговори на непрестанно нарастващите нужди на
своите клиенти, чрез въвеждането на повече иновации, закупуване на нови
машини, оптимизиране на производството и разширяване на техническата
база.
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Арексим Инженеринг изпълнява цялостния процес от проектиране и
разработване на детайла и шприц формата до производството на готовото
изделие и неговата дистрибуция.
Основното производство се подпомага от собствени отдели "Разработване и
внедряване на нови продукти", "Конструктивно технологичен отдел" и
"Инструментално производство", където в тясно сътрудничество се работи по
нови проекти, свързани с обновяване и допълване на производствената
програма. Всичко това се постига с помощта на съвременен софтуер и ноухау.
Благодарение на собствените "Логистичен отдел", "Проекти" и "Качество",
компанията заема ключово значение във веригата за доставки на лидери на
международния пазар.
Клиенти на Арексим Инженеринг са фирми като мултинационалните гиганти
Schneider Electric, Bosch, Liebherr, Festо, Makita, Костал и други.
Дългогодишното и ползотворно сътрудничество с германския производител
на авточасти Костал довежда до съвместно изграждане на нов завод за
авточасти.
Предпоставка за устойчиво развитие на Арексим Инженеринг са
натрупаният богат опит през изминалите години, съвременната база и
оборудване и най-вече квалифицирания и добре подготвен персонал.
В дружеството 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.
Създадените благоприятни условия на труд, добрата работна атмосфера и
колегиалност, равните възможности за подбор и развитие са основен
мотивиращ фактор на нашите служители да се обучават и развиват.
Основни ценности в компанията са и продължават да бъдат опазване правата
на човека, сред които правото на живот, свобода и сигурност, труд и почивка,
жизнено равнищe, образование, право на участие в културния живот и
научния напредък и други. Въвеждането на международно признатите
стандарти за качество и околна среда гарантират сигурна и здравословна
работна среда и намаляване на вредното влияние върху околната среда.
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17. Киттнер Анлаген – унд Машиненбау ЕООД
www.kittnerbg.com
„Киттнер Анлаген- унд Машиненбау“ ЕООД е изцяло частна компания,
създадена в Германия. Вече над 20 години и в България, Киттнер
продължава да следва плътно немската безнес култура и разчита на качества
като ефективност, надежност и дисциплина.
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 добре
позната, като качествен производител и надежден партньор. Наши машини
работят в над 30 държави на 5 континента.
Част от фирмената политика е насочена към наемане на млад и
висококвалифициран персонал.
Ние търсим талантливи, квалифицирани и силно мотивирани специалисти,
които с енергия, ентусиазъм и висока ангажираност да реализират своя
личностен и професионален потенциал за постигане на целите на
компанията.
Вярваме в назначаването на най-добрите хора, като им предоставяме всичко,
от което се нуждаят.
За Вас студентите, фирма „Киттнер Анлаген- унд Машиненбау“ ЕООД
предлага целогодишни платени стажантски програми.
Успява се с амбиция, но твърдо вярваме, че всички можем да растем
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%
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
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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. Уелдтроник ООД
Фирма УЕЛДТРОНИК ООД е основана през 1994 г. в Пловдив от
специалисти, работили при внедряването, поддържането и сервизното
обслужване на роботизирани заваръчни комплекси със заваръчни роботи на
немската фирма CARL CLOOS Schweisstechnik Gmbh в системата на
“БАЛКАНКАР”.
Предмета на дейността на фирма УЕЛДТРОНИК ООД е производство на
собствена гама машини за заваряване в защитна газова среда, сервизно
обслужване на заваръчни машини, проектиране, изработка и внедряване на
специализирани заваръчни машини и съоръжения по поръчка на клиенти,
търговия с консумативи и материали в заваръчната област. Уелдтроник
ООД има сключен договор с представителя за България на фирма CARL
CLOOS Sweisstechnik – Germany и е сертифицирана за монтаж и сервизно
обслужване на заваръчни роботи и заваръчна техника на фирма CARL
CLOOS Sweisstechnik – Germany, Kjelberg – Germany – машини за плазмено
рязане.
От 2014 г. УЕЛДТРОНИК ООД е партньор на фирма EWM AG – Германия,
лидер в производството на инверторни заваръчни машини. Фирмата внася
екипировка и консумативи от BINZEL – Германия и фирми от Унгария и др.
Друга дейност на УЕЛДТРОНИК ООД е дистрибуция на защитни
технически газове за заваряване. УЕЛДТРОНИК ООД разполага със
собствена производствена база в гр. Пловдив
Клиенти на УЕЛДТРОНИК ООД са водещи фирми в Българската индустрия.
12

20. 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 740 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
околната среда по време на развитието, конструкцията, производството и
пласмента на продуктите.

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”.
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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 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
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
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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. Скейл Фокус АД
www.scalefocus.com
Скейл Фокус е високотехнологична компания, развиваща
научноизследователска и развойна дейност. Нашият екип от над
400 специалисти предоставя технологични консултации и
разработва иновативни ИТ решения, като постоянно разширява
експертизата си в сферата на технологиите.
Ние изграждаме и водим целия процес по дигиталната
трансформация на нашите партньори. Разработваме решения, които
им дават предимството да вземат информирани решения,
съобразени с индивидуалните им нужди, базирани на техните
ключови данни.
24. Майлстоун Системс България ЕООД
www.milestonesys.com
Майлстоун Системс е № 1 в света производител на софтуер за
видеомениджмънт (видеонаблюдение). Нашият софтуер представлява
екосистема от сървърни и клиентски решения, базирани на .NET, ASP.NET,
Андроид, iOS, Web single page app. Програмни езици, които използваме, са
C++, C#, Java (Android), Swift/Obj-C и JavaScript.
Развиваме и солидна база от автоматизирани тестове.

25. Шнайдер Електрик България ЕООД
www.schneider-electric.bg
Шнайдер Електрик е глобалният специалист в областта на енергийния
мениджмънт.
Измерена, нашата история се равнява на 179 години непръкъснат принос в
развитиено на различни индустии: металодобив, стоманолеене,
електроразпределение, индустриален контрол и автоматизация до глобални
концепции за енергиен мениджмънт днес.
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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.

26. Монделийз България Продакшън
www.mdlz.com
Какво прави работата в Монделийз Интернешънъл толкова специална?
Емблематичните ни марки и глобалният характер на нашия бизнес.
Непрекъснатите иновации и безкрайните възможности за развитие. Шансът,
всеки ден, да караме хората да се усмихват. Монделийз Интернешънъл заема
водещо място във всяка продуктова категория и във всеки регион в света, в
който оперира: No. 1 в света за продуктовите категории Бисквити и Шоколад,
с марки като Милка, Своге, Морени, Сушард, БелВита, ТУК, Орео, Барни,
Тоблерон.
Предлагаме ви вълнуваща възможност да се присъедините към нашия екип.
Във връзка с непрекъснато нарастващия бизнес на компанията в България
търсим Стажанти за нашето производство – Фабриката за шоколадови
изделия в гр. Своге. Закупуването на шоколадовата фабрика в Своге е
първата стъпка на Монделийз на българския пазар още през 1993 г.
Стъпвайки на добрите традиции – в гр. Своге се произвежда шоколад повече
от 100 години, Монделийз инвестира и модернизира производствените линии
и сега там се създават, освен добре познатите и обичани български търговски
марки като Своге, Морени и Млечен шоколад, също така Милка и други за
българския и международния пазар.
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27. VMware Bulgaria
www.vmware.com
VMware, глобален лидер в сферата на облачните инфраструктури и
технологиите за бизнес мобилност, присъства на българския пазар вече 10
години. За този период, VMware увеличава екипа си в България близо четири
пъти, превръщайки се в един от най-големите инвеститори в ИТ индустрията
в региона. Офисът в София е основен хъб за разработки и иновации на
компанията в регион ЕMEA (Европа, Близкия Изток и Африка) и е сред топ
три ключови стратегически развойни центрове за VMware в световен мащаб.
Организацията планира да удвои кацитета си до 1500 души в следващите
няколко години.
С разнороден екип от таланти от над десет националности, в офиса тук се
създават ключови продукти и решения за нуждите на някои от най- големите
световни компании. Специалистите в София разполагат с богата експертиза в
областта на виртуализацията, управлението и автоматизацията на виртуални
инфраструктури, възстановяване на данни при бедствие, анализиране на
големи масиви от данни и други.

28. 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.
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29. Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД
www.magnapowertrain.com
Магна 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, Магна разполага с 328 завода,
разположени в 29 страни на 5 континета. Екипът на фирмата наброява
163 000 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.

30. 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,
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заводи в гр. Момчилград и гр. Крумовград. Общият брой на персонала на
дружеството е 1980 души.
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.

31. СКФ Берингс България ЕАД
www.skf.com
“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, намиращи се в гр. Сопот,
гр. Калофер и с. Кърнаре.
Ние предлагаме:
- сигурно работно място, с подсигурени транспорт и храна, работно
облекло и лични предпазни средства;
- работа в международна компания с утвърдени традиции, в екип
от професионалисти;
- възможности за развитие и кариера;
- не само работа, но и забавления – „Ден на семейството на СКФ“,
ежегоден футбулен турнир - “Meet the World”, изненади за нашите
първолаци и абитуриенти и др.
Очакваме всички силно мотивирани за работа и стаж колеги на нашия щанд.

32. 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:
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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.
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 - Във 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.

33. 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.
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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.

34. 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.

35. 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
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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.

36. 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.

37. 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.

38. Волво Груп България ЕООД
www.volvo.com
Volvo Group е основана на идеята, че технологиите трябва да служат на
нуждите на хората. Нашите клиенти ползват произведените от нас камиони,
автобуси, строителна техника, двигатели и услуги, за да задвижват прогреса
и устойчивото развитие в цялото общество.
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Ние сме около 95,000 служители в 190 страни и заедно споделяме мисията
„Благосъстояние чрез транспортни решения“.
„Волво Груп България” ЕООД е част от Volvo Group. Ние сме търговска
организация със сервизна мрежа за марките камиони Volvo и Renault. Имаме
4 сервизни точки на територията на страната: София, Пловдив, Бургас и
Варна. Сервизната ни мрежа обслужва и двете марки с фокус върху
качеството и удовлетвореността на клиентите.
Да се сервизират камиони не е като ремонт на лек автомобил. Всяка секунда
допълнителен престой на камиона в сервиза струва пари. Всяка минута,
когато не са на пътя, те са допълнителен разход за собственика. Нашата цел
е, да подпомагаме клиентите си като осигурим максимален пробег на техните
автомобили, извършвайки качествени услуги и бързи доставки на
оригинални резервни части. Дори когато сме под напрежение, ние търсим
най-доброто решение за нашите клиенти.

39. Фесто Производство ЕООД
www.festo.com
Производство на компоненти за електрически и пневматични задвижвания за
индустриална автоматизация. Водещ завод на концерна Festo за позиционни
сензори, сензори за поток и налягане и съединителни кабели.
Високотехнологично производство с приходи над 92% от износ за Германия.
Фесто Производство ЕООД – водещ завод за сензори и съединителни кабели
Фесто Производство ЕООД е дъщерно дружество на независимото фамилно
предприятие Фесто АГ & Ко. Своята история в България Фесто започва през
1986 г. със създаването на първото си търговско представителство в страната,
а през 1990 г. започва същинската производствена дейност след
присъединяването на малкото българско предприятие „Пневмоавтоматика”.
От 1997 г. производственият отдел се специализира в производството на
сензори и съединителни кабели, а през 2000 година се създава
самостоятелното производствено дружество „Фесто Производство“ ЕООД.
През следващите години фирмата бележи внушителен растеж. Цифрите
говорят сами са себе си – докато през 2001 г. оборотът на дружеството в
страната ни е 12,5 милиона лева, а сътрудниците – 155, то в края на 2016 г.
оборотът достига 95,5 милиона лева, а сътрудниците са над 800.
През годините заводът последователно задълбочава своите компетентности и
разширява продуктовата си програма и така се превръща във водещо
предприятие в рамките на концерна за сензори, съединителни кабели,
вентилни модули и други. Годишно се произвеждат близо 11 милиона
продукти.
Изключително важен принос за успеха на фирмата има собственото развойно
звено, където работят високо квалифицирани инженери, специализирани в
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основните направления на продуктовата програма. Фирмата разполага и със
собствена изпитвателна лаборатория. Това прави възможно извършването на
изпитания, не само за проверка на качеството при утвърдените изделия от
производството, но и още по време на развойния процес или за продуктовото
утвърждаване на изделия.
Успешното развитие на завода в София се дължи най-вече на високо
квалифицираните и мотивирани сътрудници. Редовно се организират
специализирани обучения, съобразени с потребностите, чиято цел е
задълбочаването на професионалните и социални компетентности.
Дружеството се ангажира активно и с участие в съвместни проекти с
професионални гимназии и висши технически учебни заведения.
Образование, адаптирано към потребностите на бизнеса е правилният път,
който трябва да бъде следван в страната ни.
За интегрирането на образованието в бизнеса, вече повече от 10 години
дружеството разработва и успешно реализира стажантски програми,
насочени към ученици и студенти, както и предлага различни възможности за
професионална реализация на младите специалисти. Фесто Производство
ЕООД пилотно участва и в стартиралите в България проекти за въвеждане на
дуално образование.

40. 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 поподготвени 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!
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41. 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.

42. ManpowerGroup Bulgaria
www.manpower.bg
ManpowerGroup е една от най-големите международни HR агенции. Ние сме
световен лидер при новаторските решения, свързани с човешкия капитал,
създаваме и предоставяме ключово значими решения, които помагат на
клиентите ни да постигнат бизнес целите си, като повишат своята
конкурентоспособност. С повече от 60 години опит, компанията има оборот
от 22 милиарда щатски долара, създава уникална добавена стойност чрез
набор от иновативни решения, които осигуряват преимущество на нашите
клиентите в т.нар. човешка ера. Тези решения включват цялата гама на
услуги от бизнес цикъла, в това число постоянни и временни назначения;
оценка и подбор на кадри; обучения; преквалификация; аутсорсинг и
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консултации. Световната мрежа на Manpower включва над 3,900 офиси в
повече от 80 държави и области, е най-широката в цялата индустрия и ни
позволява да посрещнем нуждите на нашите над 400 000 клиента годишно –
както на малки и средни предприятия от всички индустриални сектори, така
и на най-големите мултинационални корпорации в света. Чрез обвързването
на нашето дълбоко разбиране за човешкия потенциал с целите на клиентите,
ManpowerGroup помага на работодателите и индивидите да постигнат
повече, отколкото са мечтали, защото техният успех води до нашия. И чрез
генерирането на тези мощни връзки, ние създаваме сила, която движи
организациите напред, ускорява личния успех и създава по-устойчиви
общности. Ние подпомагаме задвижването на работната среда.
Ние намираме работа на милиони хора и променяме техните съдби, защото
хората са най-важни! Ако искаш да поставиш стабилна основа на своята
кариера и свето бъдеще, в която и да е сфера на трудовия пазар, ние ще ти
помогнем.

43. Фондация “Заедно в час”
www.zaednovchas.bg
Мисията на Заедно в час е, да предостави равен достъп до качествено
образование на всяко дете в България, независимо от неговия произход и
социално-икономическия статус на семейството му. За да успеем да я
постигнем, търсим най-мотивираните, способни и социално ангажирани
хора, които да обучим и подкрепим да бъдат учители за две години, за да
развият лидерските си умения и да променят живота на децата, с които
работят.
Заедно в час ви предоставя възможност да преподавате за период от две
години в български училища, в които голяма част от децата произлизат от
среда с нисък социално-икономически статус и имат нужда от допълнителна
мотивация, за да повярват в себе си и да реализират мечтите си.
Едновременно с това, участниците в програмата ни развиват своите
професионални и личностни качества, като по този начин се подготвят да
бъдат успешни лидери в нашата образователна система и общество. За да
кандидатстване в програмата не е необходимо предварително да имате
учителска правоспособност – част от програмата предвижда и придобиване
на такава.
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44. ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД

www.vmz.bg
„Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД - гр. Сопот е най-голямото
държавно предприятие от военно-промишления комплекс на страната.
Фирмата е създадена през 1936 г. и до дне е най-развитият и
платежоспособен работодател в региона.
„ВМЗ“ ЕАД – гр. Сопот разработва и произвежда широка гама продукти със
специално предназначение, за някои от които е 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.

45. 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 90 година, Zobele Group е Компания със силни
традиции и история на устойчиво развитие. Днес, Групата наброява повече от
5000 служители и има 6 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 400 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 екипният 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.
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46. 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).
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.
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47. Трио Интерактив – Интернешънъл ООД
www.trio-interactive.com
Тrio Group е от лидерите на маркетинговия пазар в Германия. Звеното на
компанията в Пловдив е насочено към разработването на дигитални решения
в областта на маркетинговите комуникации за корпоративни клиенти.
Клиенти на компанията са BASF, Volkswagen, Deutsche Bahn и други. В
продължение на повече от 20 години компанията се утвърждава
самостоятелно под ръководството на своите създатели. Агенцията е
създадена в Манхайм от д-р Юрген Кютемайер. През последните две
десетилетия той успява да наложи Trio Group като една от найпроспериращите B2B агенции в Германия. Екипът е от 140 души,
разпределен на 6 локации в Европа.
През 2016 Trio Group избра България и по-точно Пловдив за разрастване на
своя екип от специалисти в дигиталните маркетингови решения. Дъщерната
фирма тук, освен като работодател, се грижи за хората в компанията, като
развива техните таланти и умения, инициирайки редица събития и семинари
в областта на дигиталния маркетинг и информационните технологии.

48. AIESEC
www.aiesec.bg
AIESEC е глобална младежка неправителствена организация, чиято цел е
постигане на световен мир и развитие на човешкия потенциал. Основана е
през 1948 г., когато след Втората световна война няколко младежи от
различни държави с обща мечта - да изградят междукултурно разбирателство
между народите се събрали, за да се опитат да променят тогавашната
реалност. Днес, организацията съществува активно в повече от 120 държави.
Ние вярваме, че създаването на млади лидери е пътят, чрез който ще
достигнем до нашата цел. А как развиваме лидерството у младежите? Ние им
предоставяме платформа за развитие, като станат част от организацията ни
или като заминат на обмен в чужбина.

AIESEC предлага три вида обмен на младежи между 18 и 30
годишна възраст, без значение дали са студенти или вече
завършили. Те са: Доброволчески обмен (Global
Volunteer), Предприемачески стаж (Global Enterpreneur)
и Професионален стаж (Global Talent).
- Стаж: Доброволчески обмен
Бъди доброволец в чужбина, 6 седмици за теб и за света.
Доброволческите обмени в чужбина са един невероятен начин да
опознаеш една чужда култура, да разбиеш стереотипите, да
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помогнеш за разрешаването на проблем в мястото, където отиваш
заедно с други чуждестранни стажанти и да изградиш мрежа от
контакти из целия свят. Проблемите, върху които се работи са
обвързани със 17-те устойчиви цели за развитие на ООН.
Продължителността на този вид обмен е от 6 до 8 седмици, като
намирането на настаняване и разходите по него са покрити изцяло
от организацията ни.
За повече информация: http://aiesec.bg/global-volunteer/
- Предприемачески стаж:
Този стаж е инициатива, която цели да развие лидери с
предприемачески дух, като им предостави възможността да
придобият опит в международен стартъп (новосъздадена
компания). Ако завършваш бакалавърска степен или току що си
започнал последната година от своето обучение и искаш да
опознаеш света на стартъпите, Global Entrepreneur е точният избор
за теб.
Продължителността на този вид обмен е от 6 до 12 седмици, като
намирането на настаняване и разходите по него са покрити изцяло
от организацията ни.
За повече информация: http://aiesec.bg/global-entrepreneurs/
- Професионален стаж:
Това е вид обмен на AIESEC, който предлага на студентите платен
професионален стажантски опит в компаниите на нашите бизнес
партньори в чужбина. Създавайки възможности за заминаване на
стаж в различни държави и при разнообразни сфери на работа,
Global Talent има за цел да доведе до цялостно себеразвитие,
включващо както културно обогатяване, така и професионално
развитие, което ще те подготви за бъдещата ти кариера и
предизвикателства. Продължителността на този вид обмен е от 6 до
78 седмици.
За повече информация: http://aiesec.bg/global-talent/
49. QUANTERALL
www.quanterall.com
Quanterall е технологична компания, разработваща хардуер и софтуер и е
специализирана в изграждането на силно скалируеми системи.
Най-използваните технологии са Erlang, Elixir, RabbitMQ, ZeroMQ, Riak,
BigCouch, MongoDB, Kazoo/Freewich, Android, Angular, Phoenix, Nitrogen,
Openstack.
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Компанията реализира успешни проекти в различни области като банкиране,
мобилни плащания, индустриална автоматизация, дистрибутиране на големи
изчислителни задачи, IoT, blockchain и др.
Quanterall е основател на “Ëlixir Academy”- Варна, в която се обучават много
нови програмисти.
Компанията участва и в проекта „Студентки практики”, като работи в тясно
сътрудничество с НБУ – гр. София, ВСУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна,
Институт за съвременни физически изследвания – гр. София и др.
Quanterall е организатор на Blockchain конференция, наречена BlackSeaChain
- http://blackseachain.com/
Компанията си партнира с едни от най-успешните в областта си фирми като:
Intralinks, Sumup, Aeternity, GameAnalytics, ParkingTelecom, Finatech и др.

50. Епсилон ЧК - ООД
www.epsilon.bg
Епсилон – ООД е фирма, която предоставя висококачествени и иновативни
услуги в областта на Човешките ресурси, а именно:
1. Търсене и подбор на инженерни и мениджърски кадри за крупни
български и международни производствени компании.
В тази дейност нашият екип използва индивидуален /”бутиков”/
подход, базиран на най-добрите световни практики и на собствено ноу
– хау. Търсим на кандидат инженера не какъвто и да е стаж или каквато
и да е работа, а такъв стаж и такава работна позиция, където
инженерът, дипломирал се или не, ще разгърне своя личностен и
професионален потенциал по най-бързия и по най-оптималния начин.
Този прецизен подбор гарантира на инженера отлична мотивация,
лично удовлетворение /което пък, от своя страна, още повече
подобрява неговото /нейното представяне/, бързо доказване на
работното място, отлично представяне и реални възможности за
сигурно и устойчиво професионално и кариерно израстване.
2. Професионално и кариерно ориентиране и кариерен менторинг за
търсещите работа инженери и мениджъри.
Често попадаме на инженери, които учат не това, което харесват или
обичат. Обикновено, те са направили професионалния си избор под
натиска на семейството си, под влияние на приятели и познати и т. н.
Официалната статистика показва, че повече от една трета от младежите
в България постъпват именно така, без да отчитат собствените си
предпочитания и интереси. При работа с такива инженери, ние умело и
професионално ги насочваме към корекция на професионалната си или
кариерна пътека, така че те да могат да работят, постигайки бързи и
трайни успехи при минимален разход на сили и енергия.
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3. Двуетапна индивидуална подготовка за блестящо представяне на
интервюто за работа на инженерите – кандидати за работа.
Когото един кандидат бива поканен за интервю за стажантска програма
или работа, ние не го “хвърляме в дълбоките води”, а провеждаме
двустепенно обучение с индивида, за да изградим у него нужните
знания и умения за отлично представяне на интервюто, както и
увереност и самообладание за този труден момент. Обучението по тази
програма е собствено фирмено ноу-хау и се базира на най-добрите
практики във водещите в тази област страни.
4. Консултиране на започналите работа инженери как по-лесно и
безпроблемно да се адаптират на новото си работно място.
Нашата фирма не се старае само да устрои кандидат – инженера на
стаж или на работа, а го “обгрижва” и след това, стига да има за това
необходимост. Ние ставаме истински приятели с нашите кандидати за
стаж или работа, защото по време на изпитателния срок, а и след това
те преминават през различни трудни, дори критични за тяхното
представяне ситуации и казуси. Нашата дискретна и дипломатична
намеса им помага да “стъпят здраво на краката си” като личности и
професионалисти на новото стажантско или работно място.
5. Провеждане на групови обучения по твърди и меки умения.
Например: “Предприемачество” , “Умения за учене”, “Как да спечелим
клиента завинаги”, “Базисни търговски умения”, “Надграждащи
търговски умения”, “Базисни лидерски умения”, “Надграждащи
лидерски умения”, “Как да се справим със стреса?”, “Как да подобрим
екипността или как да станем Екипа – шампион?”, “Как да влияем на
другите, за да постигнем успехи?”, “Базисни комуникационни умения”,
“Надграждащи комуникационни умения”, “Бизнес – етикет”, “Бизнес –
етика” и много други;
6. Други консултантски услуги по управление и развитие на индивиди и
екипи.

51. Стабил Инженеринг ПАИ ЕООД
www.stabilengineering.com
„Стабил Инженеринг - продуктова идентификация и инспекция“ ЕООД е
официален представител за България на системи за продуктова
идентификация Markem–Imaje, решения за продуктова инспекция Mettler–
Toledo и етикетиращи машини Herma.
В повече от 20-годинишната си дейност фирмата е инсталирала и
поддържа над 1000 машини и цялостни решения в редица предприятия от
всички отрасли на българската индустрия. Централният офис и сервизна база
са в град Пловдив, като за удобство на клиента и бърза реакция, фирмата
поддържа клонове в София, Русе и Велико Търново.
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„Стабил Инженеринг ПАИ“ ЕООД е добре позната както у нас, така и
извън пределите на България, със своя опит и технически потенциал в
проектирането на транспортни ленти, механизми за отхвърляне на продукти,
траверсиращи системи за принтери и други специфични решения за
интегриране на устройства за кодиране, етикетиране и инспекция към
съществуващи поточни линии.
„Стабил Инженеринг ПАИ“ ЕООД изгражда комплексни решения за
кодиране и проследяване на продукцията, съобразени със специфичните
производствени нужди на всеки български производител. Благодарение на
висококвалифицираните опитни професионалисти, фирмата предлага на
своите клиенти:
•
Задълбочени технически консултации преди продажбата;
•
Многообразни финансови схеми на разплащане;
•
Бърза доставка на консумативи в рамките на 24 часа;
•
Технически консултации по телефона (Help desk);
•
Гарантирано време на реакция при сервизни посещения на място.
„Стабил Инженеринг ПАИ“ ЕООД дава възможност на студенти да
осъществят своя платен стаж и да добият опит в екип от професиолналисти.
Вакантните позиции, за които могат да кандидатстват са „Технически
асистент“ и "Сервизен техник".

52. ТЕД-БЕД ЕАД
www.ted.bg
ТЕД-БЕД ЕАД е един от международните лидери в производството на високо
качествени матраци, легла и други продукти за спалнята. Вече повече от 20
години ТЕД осигурява спокоен и здравословен сън на своите клиенти в
България и по света. Непрекъснато се подобряваме и разрастваме, водени от
желанието да сме силни, винаги по-добри и успешни. Нашият екип е
съставен от мотивирани, амбициозни, целеустремени, организирани и
енергични личности.

53. „АРСЕНАЛ“ АД - гр. Казанлък
www.arsenal.bg
 Основните дейности на „АРСЕНАЛ“ АД са:
- Разработване, производство, и търговия с леко стрелково и артилерийско
въоръжение, боеприпаси, капсули, барути, заряди, пиротехнически средства,
ловни и спортни оръжия и боеприпаси, твърдосплавни материали, механично
закрепяеми твърдосплавни пластини и запояеми твърдосплавни пластини,
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универсални фрезови машини, вертикални фрезови машини, универсалновертикални фрезови машини, пробивни машини, леене, коване и др. ;
- Инженерингова дейност.
 Компанията осъществява търговска дейност в над 120 държави по
всички континенти.
 Персоналът на дружеството е над 10 200 човека.
 Стратегическата цел е: задържане и укрепване позицията на
структуроопределящ иновационен и производствен център на
българската машиностроителна индустрия.
 Политиката за постигане на целите включва:
- съхраняване и надграждане на столетните традиции, знания, умения,
опит;
- поощряване към обучение и преквалификация през целия
професионален цикъл на нашите служители;
- прилагане на фирмени правила за възнаграждение и стимулиране,
основаващи се на конкретни отговорности и принос в резултатите;
- предоставяне на възможност за професионално и кариерно развитие;
- осигуряване на съвременни условия на труд, модерна техника и
програмни продукти.
„АРСЕНАЛ“ АД е формулирал Система за управление на качеството в
съответствие с изискванията на AQAP 2110 и ISO 9001.

54. „Амер Спортс България“ ЕООД
www.amersports.com
„Амер Спортс“ е международна компания за спортни стоки, известна със
своите брандове като Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Armada, Mavic,
Suunto и Precor.
„Амер Спортс България“ ЕООД е едно от предприятията на „Амер Спортс“,
произвеждащо ски “Atomic”, “Salomon” и “Armada”, както и шини за
велосипеди под марката “Mavic”. Като производител на спортни стоки,
фирмата води своето съществуване още от далечната 1972 г., под името
фабрика “Пампорово”.
През годините, предприятието пуска на пазара единствените български
марки ски “Пампорово”, впоследствие “Младост” и последната марка
“Орион”. През известен период от време се произвеждат и ски-обувки, както
и сноуборд.
През ноември 2008 г. българската фирма е придобита от финландската “Амер
Груп” и към настоящия момент, ФАБРИКАТА В БЪЛГАРИЯ Е НАЙГОЛЯМАТА ФАБРИКА- ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СКИ В СВЕТА.
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СКИ- ПРОИЗВОДСТВО
В “Амер Спортс България” ЕООД работят целогодишно около 650 души,
като през силния летен сезон броят на персонала достига към 720 служители.
“Амер Спортс България” ЕООД произвежда алпийски ски и ски за дълго
бягане. Производството им е организирано в два завода, на принципа на
последователност на технологичните операции.
В т.нар. Завод 1 са съсредоточени следните процеси: дизайн, графичен
ситопечат, сублимация, заготовки и преси.
В т.нар. Завод 2 са съсредоточени следните процеси: шлайфане, банциг,
довършителни операции, опаковка и складиране на готовите ски.
ПРОИЗВОДСТВО НА ШИНИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ
В началото на 2018 г. “Амер Спортс България” ЕООД прие
предизвикателството да започне едно ново производство – на карбонови
шини за велосипеди под марката “Mavic”.
РАБОТА И КАРИЕРА
Ние предлагаме възможности за кариера в международна компания,
насърчаваща активния начин на живот, предлагаща разнообразие от
възможности за професионално развитие.
Ние насърчаваме хората да бъдат активни, мобилни и креативни в своето
кариерно израстване.

55. Златна Панега Цимент АД
www.titan.bg
Титан е водещ международен производител на строителни материали. Група
Титан има над 40 компании с разнообразни сфери на дейност – от
производство на инертни материали, различни видове сив цимент, бял
цимент, бетон, сухи строителни смеси, пепелина, до пътен транспорт.
Предлага се, също така, превоз чрез собствена флотилия от специално
пригодени плавателни съдове и свързаните с тях услуги. Компанията
притежава 13 циментови завода в Югоизточна Европа, САЩ и Източното
Средиземноморие, с настоящ годишен капацитет за производство над 17 млн.
тона. Има и дистрибуторски терминали за цимент в Египет, Италия,
Франция, Обединеното кралство и САЩ. В резултат на експортната дейност,
продуктите на Титан са сертифицирани от официалните национални
организации в по-голямата част от страните от Европейския съюз,
включително Белгия, Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното
кралство. Компанията е изградила репутация на производител на качествени
и одобрени продукти за все по-разширяващия се европейски и американски
пазар. Групата Титан работи в България повече от 10 години, като е
инвестирала в модернизации над 86 млн евро.
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„Златна Панега цимент” АД е един от основните производители на качествен
цимент в страната. Компанията има бетонови възли в три от най-големите
градове, като планира бъдещо разширение, работи върху разкриване на нови
кариери за чакъл и пясък. Успехът се дължи на използването на най-добрата
съществуваща производствена технология и ноу-хау. Дейността на „Златна
Панега цимент АД” допринася към подобряването на стандарта на живот в
региона, същевременно подкрепяйки социални и културни дейности, както и
опазването на околната среда.
За студентите „Златна Панега Цимент“ АД предлага платени стажантски
програми с продължителност от 1 до 3 месеца, както и подсигурени храна и
транспорт до работното място.
Ако желаете да участвате в стажантските ни програми, изпратете актуална
автобиография и мотивационно писмо, като посочите длъжността, за която
кандидатствате на e- mail адрес: hr@titan.bg , чрез сайта ни www.titan.bg или
на пощенски адрес: с. Златна Панега, ул. Шипка № 2, Ловешка област, на
вниманието на Директор „Човешки ресурси“.

56. 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 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, 9 офиса във Франция и
България и 20-годишна успешна история.

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.
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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.
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.

58. Техно Акташ АД
www.aktasholding.com
Акташ Холдинг започва дейността си през 1938 г. в Турция, гр.Бурса от една
малка работилница и дава своя принос за националната и световна
икономика. Функционира с разбирането за доминиране на устойчивото
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развитие, качество ,създаване и поддържане на корпоративните ценности.
Днес, Акташ Холдинг, благодарение на своята компетентност в областта на
каучука, осъществява дейност и реализира продукция в над 100 държави, на
6 континента и се нарежда сред най-големите производители на
пневморесьори в света.
Заводът Техно Акташ АД, стартира производство в началото на 2008 г.
Предметът на дейност е производство и търговия на пневморесьори за
товарни автомобили, ремаркета, полуремаркета, влакове, автобуси и
специализирани транспортни машини.
Завършеният комплекс включва производствени цехове, складови халета,
административна и сервизна част по съвременни стандарти. Около 95% от
продукцията, е предназначена за европейските клиенти на Холдинга.
Днес, във фирмата работят над 100 души персонал.

59. 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.
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