Ние сме МЕГАТРОН ЕАД, официален представител за България на
земеделска техника на световния лидер John Deere, и на строителна и
индустриална техника с емблематичните марки Bobcat и Doosan.
Имаме бази в София, Добрич, Стара Загора, Плевен, Монтана,
Ямбол,Търговище, Русе и Пловдив, предстои да открием и в Бургас
В МЕГАТРОН работят 180 служители, от които над 100 са профилирани
изцяло в следпродажбеното обслужване.
Ние сме лидер на пазара на земеделска техника John Deere в България.
През м. юни стартираме стажантска програма за сервизни инженери –
Мегатрон академия 2017 г. като за целта търсим:
СТАЖАНТИ В СЕРВИЗ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Продължителността на стажа е в периода от 15-ти юни до 15-ти
септември.
Изберете желаната локация за провеждане на стажа - Пловдив,
Монтана, Русе, Добрич, Стара Загора, Плевен и Ямбол.
Ако ти:
•
•
•
•
•
•
•
•

си студент с подходяща инженерна специалност и имаш завършен
първи курс;
мечтаеш да работиш като сервизен инженер като завършиш;
искаш да се докоснеш се 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, кандидатствай!

Ние предлагаме:
•
•
•
•
•

Безценен практически опит в поддръжката и сервизното
обслужване на земеделска техника в съвременно оборудваните
ни търговско-сервизни бази;
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 по време на стажа 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 5.05.2017 г. на консултантите на МЕГАТРОН по
човешки ресурси DB INTERCONSULT: cv@dbinterconsult.com
Контакт ще бъде осъществен само с отговарящите на условията
кандидати.

