Имаме удоволствието да ви съобщим, че проектът ни МЕГАТРОН АКАДЕМИЯ продължава и тази година. През м. юни стартираме ПЛАТЕНА
стажантска програма за сервизни инженери, с продължителност на стажа 90 дни (в периода от 15-ти юни до 15-ти септември). Предложението ни е
отправено към амбициозните и мотивирани студенти – бъдещи инженери, които желаят да се учат от най-добрия и висококвалифициран екип от
инженери на земеделска техника в България. По време на стажа, ще имат възможност да черпят безценен практически опит в поддръжката и
сервизното обслужване на земеделска техника в съвременно оборудваните ни търговско-сервизни бази из страната. При нас ще могат да приложат
на практика наученото и да надградят знанията и уменията си.
За целта търсим: СТАЖАНТИ В СЕРВИЗ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Местата са ограничени! Одобрените кандидати ще се включат към екипа в централния ни офис в София
или към мобилните екипи в Силистра, Велико Търново и Пловдив.

Ако си студент с подходяща
инженерна специалност1 и:
желаеш да работиш като сервизен
инженер като завършиш;
искаш да се докоснеш до най-новите
технологии в земеделското
машиностроене;
не се страхуваш да се изцапаш с масло;
имаш добри познания по английски език
(на ниво технически английски – четене
и разбиране);
имаш добри теоретични познания в
областта на земеделската техника
(устройство, принципи на работа на
системите);
искаш да имаш доходи докато стажуваш
Ти си подходящият кандидат за нашата
стажантска програма – не се колебай, а
кандидатствай!

Ние предлагаме:
безценен практически опит в
поддръжката и сервизното обслужване
на земеделска техника;
работа в екип с най-добрите и
висококвалифицирани инженери на
земеделска техника в България;
запознаване със специализиран
софтуер за диагностика на John Deere,
включване в ремонтните дейности на
оторизиран сервиз;
придобиване на опит и знания за
стартиране на кариера;
заплащане на стажа, възможност за
доходи през летните месеци;
най-добре представилите се, ще имат
възможност да започнат работа в
Мегатрон след успешно дипломиране

Ако отговаряте на условията и сте амбициозни, мотивирани да приложите на практика наученото, изпратете CV с актуална снимка и телефон за контакт, с посочване града,
в който желаете да проведете стажа, не по-късно от 8.06.2018 г. на e-mail адреса на отдел „Човешки ресурси“ в МЕГАТРОН: hr@megatron.bg. Вашите лични данни ще бъдат
използвани само за целите на подбора и ще бъдат обработвани и съхранявани съгласно ЗЗЛД. Контакт ще бъде осъществен само с отговарящите на условията кандидати.
1студенти

на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и ВСИ Пловдив ще се разглеждат с предимство

