Програма за
форум „Стажове”
19 май 2022 г. /четвъртък/
10.15 ч. – Официално откриване
- Приветствие от проф. д-р инж. Въльо Николов,
Директор на ТУ-София, филиал Пловдив
- Приветствие от Студентски съвет

Фоайе – партер и фоайе 2-ри етаж
IV корпус

Фирми – участници с щандове:
1. Луфтханза Техник София
www.lht-sofia.com
Луфтханза Техник Груп е световен лидер в основния ремонт и
поддръжка на самолети, самолетни компоненти и двигатели.
Компанията е символ на високо качество и надеждност.
Българското подразделение е основано през 2007 г., на обща площ
от 50 000 кв. м и е специализирано в базово и линейно обслужване
на тясно корпусни самолети от семейството на Airbus и Boeing.
Разположена на Летище София, Луфтханза Техник София е на път
да се превърне в най-голямата компания, предлагаща основен
ремонт и поддръжка на Балканския полуостров, както и в един от
най-важните авиационни центрове за поддръжка в Европа.
1

2. Айгер Инженеринг ООД
www.aiger.com
Ние сме бутикова компания. Създаваме най-иновативните инженерингови
решения във фармацевтичната, опаковъчната и тютюневата индустрия.
За изминалите години имаме 18 световни патента, създадени в България от
български инженери. Гордеем се още с наградите си за „Зелена компания“,
„Най-иновативно производствено предприятие за 2015 година“ и
номинацията в три поредни години за „Експортьор на годината“.
Бизнес моделът ни е инженеринг по поръчка на клиента с най-високата
възможна добавена стойност. Работният процес включва измислянето на
машините – инженеринга – метала (производството на резервни части) –
сглобяване на машините – доставка – инсталация и обучение на клиентите –
след гаранционен сервиз. Ние трансформираме парчета метал в машини и
линии, струващи над 1 млн. евро.
На помощ на инженеринговия ни отдел са нашия Експерт и Ходещ Тренер.
Те са хората, които развиват нашата web базирана платформа за обучения –
Aiger Professor.
Можем да се похвалим с една от най-богатите фирмени платформи за
обучение. Тя е достъпна както от компютър, така и от мобилен телефон.
Разполагаме с различни лекции и видео уроци, които развиват знанията ни.

3. Електроенергиен системен оператор ЕАД
www.eso.bg
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД е независимият електропреносен
оператор на Република България, ангажиран с управлението и
стопанисването на електропреносната мрежа високо
напрежение. Електропреносният оператор отговорно и професионално
гарантира сигурното, надеждно и непрекъснато електроснабдяване на
страната, управлява транзита на потоците на електрическа енергия през
територията на България и паралелната работа с електроенергийните системи
на държавите от синхронната зона на Континентална Европа. Дружеството
управлява електропреносната система на страната и осигурява нейното
балансирано и качествено функциониране 24 часа в денонощието, 7 дни в
седмицата, 365 дни в годината.
Със своите над 15 700 км. електропроводни линии и 298 подстанции,
осигурява преноса на електричеството от производителите до потребителите
и гарантира връзката на нашата електроенергийна система с останалата част
на Европа.
За експлоатацията и поддръжката на всички съоръжения се грижат близо
4000 високо квалифицирани служители в цялата страна.
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4. БТЛ Индъстрийз АД
www.btl.bg
„БТЛ Индъстрийз“ ЕАД е чешка производствена компания, която е
специализирана в производството на медицинска апаратура в сферите на
физиотерапия, кардиология и естетика. БТЛ се занимава и с развойна
дейност като имаме 4 развойни центъра по света, единия от които е в София.
Като компания сме насочени към иновативност, високи технологии и
конкурентноспособност в света на електронните производства.
Инженерните ни позиции са подходящи както за кандидати без опит, така и
за опитни инженери, които искат да придобият специфични знания.

5. Vivacom
www.vivacom.bg
Защо да работиш във Vivacom?
Vivacom, част от United Group е компания, тясно свързана с технологичите
иноваци на телекомуникационния сектор.
Предоставяме съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на
най-високите професионални стандарти.
Работим с най-новите технологии и ти даваме възможност да черпиш опит от
най-добрите специалисти в сектора.
През 2020 г. отбелязахме осем поредни години, за които Vivacom е оператор
номер 1 по общи приходи в България.
Кратко представяне на компанията
Ние сме лидер на телекомуникационния пазар, с изключително голям обхват
на телекомуникационни решения за частни и бизнес клиенти - мобилни и
фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, сателитна и интерактивна
телевизия от най-ново поколение, както и индивидуални предложения за
нуждите на корпоративните ни клиенти.
Разработваме и редица иновативни услуги в сферата на Интернет и умните
градове. Нашият ангажимент към обществото не се изчерпва единствено с
предлагането на висококачествени телекомуникационни продукти и услуги, а
включва и редица каузи и ежегодни инвестиции в сферите на образованието,
културата, спорта и благотворителността.
Награди, които е спечелила компанията:
2021
Най-бързата 5G мрежа на базата на анализ на Ookla на Speedtest Intelligence®
- световен лидер в тестването на мобилен и фиксиран интернет
2020
Най-добър работодател на България - Career Show Awards 2020
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2020
Трето място в категория „Employer Branding Project“ на Годишни награди
Employer Branding Awards 2020
2020
Златен знак „Отговорна компания – отговорни служители“ за развитие на
програми за дарителство от работното място.
2019
Първо място в националното проучване на за най-желан работодател сред
работещите в България - Employer of Choice 2019 в категория
„Телекомуникации“
2018
Отличие за дарителство по ведомост с проекта VIVA Help – Фондация
BeCause
Придобивки за служителите:
- Допълнителна здравна застраховка;
- Месечна карта за спорт;
- Участие в спортни турнири (с отбор на компанията) – имаме отбор по
бягане, колоездене, и два отбора по футбол – компанията осигурява
екипировка с логото на компанията и покрива таксите за участие. Два
пъти в година се организира и състезание по тенис;
- Програма за намаления за служители в различни търговски обекти –
отстъпки в над 100 обекти с предоставяне на фирмен бадж или карта
vivaclub;
- Сертификационни курсове – курсове за повишаване на уменията и
придобиване на нова квалификация;
- Вътрешнофирмено обучение – ежемесечни вътрешнофирмени
обучения, за запознаване с дейността на компанията и различните
отдели в детайл – включително обучения като time management,
LinkedIn и много други;
- Билети за конференции, семинари и театър;
- Коучинг/менторска програма – възможност за участие като ментор в
няколко програми, които компанията поддържа – Ментор в Лятна
стажантска програмата – на един или повече стажанти в продължение
на между 3 и 9 месеца;
- В възможност за участие в различни други годишни коучинг програми
и събития, които компанията подкрепя;
- Организиране на доброволчески инициативи в планините, за
облагородяване поддържане, реставрация или почистване на природни
кътове, мостове паркове и места за отдих;
- Индивидуален план за кариерно развитие;
- Мобилен телефон/ план за мобилен телефон;
- Ваучери за храна – 80 лв;
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Друго:
- Застраховка „Злополука“;
- Психологическо консултиране;
- Преференциални условия за Vivacom услуги;
- Преференциални цени за закупуване на устройства, предлагани от
Vivacom – включително мобилен телефон, игрални конзоли, таблет,
лаптоп, телевизор, smart часовник, аксесоари и др.

6. Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД
www.bhtc.com
Бер-Хелла Термокотрол е създадена през 1999 г. като джойнт венчър между
Мале Бер и Хелла и е лидер на световния пазар за климатични устройства за
управление и контрол на изключителни системни HMI (Human Machine
Interface) решения, при които човекът заема централно място.
Ние осигуряваме комфорт за всички пътници в превозното средство във
всяка ситуация на шофиране. Това включва първокласни и комфортни
климатични условия и интуитивната и ергономична работа на нашите HMI
системи.
Като иновативна компания, BHTC е ценен партньор на автомобилната
индустрия. Заедно с нашите клиенти, ние въвеждаме нови технологии в
автомобилите по целия свят.
Българското дружество е основано през 2013 г., като 9 години по-късно при
нас работят повече от 750 човека. Над 50 от тях се занимават с
производствена инженерна дейност и индустриализация на проектите, като
още толкова са и инженерите в развойния отдел.
Продукти, които разработваме и произвеждаме са разделени основно на две
категории:
 Едното направление са продукти за климатизацията на автомобила и
комфорта на пътниците - в това число, специализирани сензори, блек
бокси, софтуер за климатизация, панели за управление на климата;


Другата категория са основно информационни тъч устройства от ново
поколение, като централни информационни дисплеи, устройства с капсенс технология, интегрирани централни конзоли и инструментални
клъстери базирани на дисплейна технология.

Някои от нашите клиенти са: BMW, WV Group, Daimler
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7. фьосталпине Рейлуей Системс България” ООД
www.voestalpine.com
„фьосталпине Рейлуей Системс България» ООД е водещ лидер в
производството на железопътни стрелки и материали зa железопътно горно
строителство. Дружеството извършва ремонт, поддръжка, проектиране и
изграждане на съоръжения в областта на жeлeзoпътната система, както и
предоставяне на услуги в този сектор.

8. Монди Стамболийски ЕАД
www.mondigroup.com
Монди е международна група за производство на опаковки и хартия, с
около 26 000 служители в производствени единици в 30 държави,
разположени на четири континента. Тя обслужва пазари по целия свят.
Основните производствени единици на Монди са разположени в
централна Европа, Русия и Южна Африка.
Историята на „Монди Стамболийски” ЕАД, най-големият производител
на целулоза и хартия в България, започва преди повече от 60 години,
когато се създава заводът през 1952 г. на брега на река Марица в град
Стамболийски. Създаването на предприятието бележи началото на
целулозно-хартиената индустрия като независим отрасъл в България.
Днес заводът е най-големият потребител на технологична дървесина в
България, използващ изцяло българска иглолистна дървесина като своя
основна суровина. Това е напълно интегриран завод за производство на
целулоза и хартия.

9. АББ България ЕООД
http://new.abb.com/bg/careers
АББ има над 2 500 служители в България и оперира с централен офис в
София и четири клона на компанията в страната. Две от производствените
бази се намират в Раковски и произвеждат електрически компоненти ниско и
средно напрежение. Други два завода се намират в Петрич - за продукти
ниско напрежение, а в Пловдив има производство за измервателна апаратура.
АББ разполага и със сервизен център за турбокомпресори във Варна.
АББ предлага широка гама продукти ниско и средно напрежение, зарядни
станции, UPS, контролери, честотни задвижвания, електродвигатели, роботи,
продукти за автоматизация и управление на процеси. АББ България успешно
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взима участие в проекти за електрификация в различни пазарни сегменти
като индустрия, сгради, електроразпределителна мрежа и инфраструктура,
както и в специфични проекти, свързани с автоматизация на процеси и
сградни функции. АББ е лидер в производството на АС и DC зарядни
станции, с установен над 85% пазарен дял в България при бързите DC
зарядни станции. АББ предлага нарастваща гама от продукти с възможност
за цифрова комуникация, предпоставка за изграждане на интелигентни и
свързани електрически мрежи. Дигиталната платформа ABB AbilityTM
обединява пълното портфолио от дигитални решения на АББ на едно място,
затвърждавайки позицията на АББ като лидер в дигиталната трансформация.
За 130 години ние сме измислили много начини да захраним света с
електроенергия и да подобрим производителността. Много пъти видяхме, как
съвременните технологии, големите предизвикателства 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.

10. Melexis България
www.melexis.com
Melexis е международна инженерна компания и световен лидер в
проектирането, разработването и доставянето на решения в сферата на
микроелектрониката за клиенти от автомобилната промишленост,
индустриалния, потребителския и медицински сектор.
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Компанията е създадена преди повече от 30 год. в Белгия, като понастоящем
има представителства в 19 страни по света и над 1 500 служители. Melexis
започва дейността си в България през 2000 г. Към момента, в България
работят над 600 човека, като това е и най-голямото представителство на
компанията.

11. Елаците-Мед АД
www.ellatzite-med.com
Елаците-Мед АД - една от водещите минни компании в България
Елаците-Мед АД, част от Група ГЕОТЕХМИН, е водещо дружество в
минната индустрия на България, с основен предмет на дейност - добив и
първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище
„Елаците“.
Дейността се осъществява на територията на две площадки – Рудодобивен
комплекс и Обогатителен комплекс. Добитата руда се транспортира от
Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, до Обогатителен комплекс, в
с. Мирково, по 6,7 километрова магистрална гумено-транспортна лента,
разположена в уникален тунел, преминаващ през Стара планина.
Днес, рудникът се нарежда на едно от първите места в Европа по
производствена мощност в добива на медни руди.
Повече от три десетилетия Елаците и Геотехмин успешно внедряват
съвременни технологични и управляващи системи и компютърни
технологии, като през последните няколко години реализираме програма за
дигитална трансформация на цялостния производствен процес.
Постоянно се търсят и реализират иновативни и екологични проекти.
В Елаците-Мед са ангажирани над 1850 служители, като непрекъснатото се
повишава тяхната квалификация, както и условията на труд и безопасността
при работа.
Компанията допринася за социално-икономическото развитие на община
Етрополе и общините от Средногорието, на чиито територии развива своята
дейност.
ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА
Елаците-Мед организира лятна стажантска програма. Тя е насочена към
студенти, завършили III, IV и V курс или млади специалисти, без стаж по
специалността, от техническите и икономическите специалности, от
различни висши учебни заведения, които имат желание да придобият
практически опит в една от водещите компании в минната индустрия.
Стажантската програмата се провежда през юли, август и септември. Стажът
се провежда на двете работни площадки на компанията – Рудодобивен и

8

Обогатителен комплекс, от наставници с богат опит, доказали своите
професионални умения в дружеството.
За изминалите 10 години в стажантската програма се включиха повече от 250
студенти, бакалаври и магистри от различни университети в страната.
52-ма от тях са вече служители на Елаците-Мед АД.
Какво предлагаме:
 обучение в мотивиращ екип от професионалисти, в едно от водещите
дружества в минната индустрия на България;
 придобиване на практически познания и умения в реална работна
среда;
 възможност за професионална реализация;
 трудов договор и месечно възнаграждение – за периода на стажа;
 добър пакет от социални придобивки.
Как да кандидатствате за стажантската програма:
Очакваме от Вас автобиография, мотивационно писмо и уверение на
e-mail: jobs@ellatzite-med.com или на адрес: Елаците-Мед АД, отдел "Подбор
персонал, обучения и квалификация", с. Мирково 2086, Община Мирково,
Софийска област.
Посочете периода, за който желаете и имате възможност да бъдете на стаж в
Елаците-Мед АД, като имате предвид, че минималният срок е един месец.
Очакваме ви!

12. Оптикоелектрон Груп АД
www.opticoel.com
Проектиране, разработване и производство на оптични, оптикоелектронни,
оптикомеханични, лазерни и термовизионни технологии, продукти и
системи, вкл. продукти за дневно, нощно и термовизионно наблюдение,
инструментална и технологична екипировка, нестандартно оборудване за
отбраната и сигурността, и такова с гражданско предназначение. Доставка
проектиране, изграждане, инсталиране, монтаж, пускане в експлоатация,
поддръжка и ремонт на интегрирани системи за конвенционално и
специализирано (оборудване за отбрана и сигурност) видеонаблюдение и
мониторинг, вкл. стационарни и мобилни наблюдателни системи, системи за
контрол на достъп, дистанционно управляеми летателни системи, системи за
откриване на горски пожари, механично оборудване на автомобили със
специално предназначение.
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13. Арексим Инженерин ЕАД
www.arexim.bg
„Арексим Инженеринг“ ЕАД е модерна, бързоразвиваща се компания в
областта на преработката на полимери и производството на инструментална
екипировка с производствена база в гр. Смолян.
Произвеждаме повече от 1200 вида продукти от технологична пластмаса за
над 25 различни български и чуждестранни клиенти, преработваме годишно
над 7000 тона инженерна пластмаса и посрещаме непрестанно нарастващите
нужди на своите клиенти, чрез въвеждането на повече иновации, закупуване
на нови машини, оптимизиране на производството и разширяване на
техническата база.
Клиенти на „Арексим Инженеринг“ ЕАД са фирми като мултинационалните
гиганти Schneider Electric, Bosch, Liebherr, Festо, Makita и Kostal.
Производствената база
o Инструментално производство за проектиране и изработване на
инструментална екипировка за собствени нужди и по поръчка на клиенти. То
е оборудвано с CNC фрезови и ерозийни машини, които осигуряват прецизно
изпълнение на произвежданите инструменти;
o Пластмасово производство за шприцване на пластмасови детайли,
което е ключов процес от дейността на фирмата и произвежда технически
изделия от пластмаса. Оборудвано е с около 100 шприц машини, които
осигуряват коректно и навременно изпълнение на производствените поръчки.
Част от тях притежават роботизирано оборудване;
o Монтажно производство за асемблиране на пластмасови и метални
компоненти с автоматичен, полуавтоматичен и ръчен монтаж;
o Тампонен и топъл фолиен печат върху готови пластмасови изделия по
поръчка на клиента;
o Ултразвуково заваряване на пластмаси от различни материали;
o Две измервателни лаборатории за контрол на качеството, оборудвани
с две 3D координатни измервателни машини, два измервателни микроскопа,
специфична измервателна апаратура и други прецизни измервателни уреди.
Цялостната производствена дейност в „Арексим Инженеринг“ ЕАД е
подкрепяна от собствени Логистичен отдел, Проекти и Качество,
благодарение на които фирмата заема ключово значение във веригата за
доставки на лидери на междунаридния пазар.
Развойна дейност
Производството се подпомага от собствен отдел R&D, който в тясно
сътрудничество с нашите клиенти допринася за обновяване и допълване на
производствената програма.
Сертифициране
Дружеството е сертифицирано по интегрираната система за управление
на качеството и околната среда.
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Служители
Предпоставка за устойчиво развитие на „Арексим Инженеринг“ ЕАД са
натрупаният богат опит през изминалите години, съвременната база и
оборудване и най-вече квалифицираният и добре подготвен персонал.
Във фирмата ни работят над 800 човека – оператори, инженери и
експертен състав с богати познания и способности в своята област, с
различен опит, интереси и произход, но обединени от обща цел – постоянно
усъвършенстване и развитие.
Създадени са благоприятни условия на труд, добра работна атмосфера
и колегиалност. Равните възможности за подбор и развитие са основен
мотивиращ фактор за участието на нашите служители в обучения и желание
за повишаване на тяхната квалификация.
Корпоративна социална отговорност
Част от интегрираната система за управление е и корпоративната
социална отговорност. Дружеството демонстрира активно отношение към
своите служители и техните семейства, околната среда и обществото. Чрез
организиране на благотворителни акции ние доказваме и нашата
ангажираност в обществени каузи.
Околна среда
Основна цел на политиката на ръководството е, да се стреми към
подобряване на качеството на предлаганите продукти, удовлетворяване
изискванията и очакванията на клиентите ни, както и постигане на
съответствие с местни, национални и международни изисквания по околна
среда и опазване здравето и безопасността на персонала.
Арексим Инженеринг предоставя качествени услуги чрез практики,
които гарантират безопасна и здравословна работна среда за нашите
служители и които намаляват влиянието върху околната среда.
Арексим Инженеринг е сред компаниите подкрепили принципите на
Глобалния договор на ООН, насочени към прилагането на отговорни бизнес
практики в сферата на правата на човека, трудовите норми и опазването на
околната среда.
Разположена в сърцето на Родопите, водена от мотивиран колектив от
специалисти, пример за съхранение и развитие на най-добрите традиции в
машиностроенето в контекста на динамично развиващия се и глобален пазар,
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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14. Страйпс ЕООД
www.strypes.eu
Страйпс е холандска компания, част от ICT Group, която предлага на
клиентите си изобретателен софтуер, като постига резултати чрез
сътрудничеството между клиентите и вдъхновените и отдадени екипи.
С нашия дългогодишен опит на технологичния пазар, ние сме
специализирани в разработването, миграцията и поддържането на софтуер.

15. Тимбарк България ЕООД
www.maspex.com
“Тимбарк България” ЕООД е основана през 2005 г., след придобиването на
Queen’s от Маспекс Вадовице Груп (Maspex Wadowice Group), Полша - лидер
в Централна и Източна Европа в сегмента на хранителни продукти и
напитки, оперираща в Полша, Чехия, България, Румъния, Словакия, Унгария
и др.
Портфолиото на Тимбарк България се простира в пет сектора: сокове,
нектари и напитки, разтворими продукти и енергийни напитки, студен чай и
натурална минерална вода Велинград. Други водещи марки в продуктовата
гама в България са Tedi, Ciao, La Festa, Tiger, Coffeeta и Ekland.
Компанията е с над 200 служители на три основни локации в страната:
 с.Казачево – бившата фабрика на сокове Queen’s, където е
позиционирана Логистичната база, Финансов и счетоводен отдел и
Администрация.
 Производствената фабрика в гр. Велинград – в сърцето на Родопите
бутилираме минерална натурална вода „Велинград“
 офис в София – отдел Маркетинг, Трейд Маркетинг, отдел Анализи,
Юридически отдел и Търговски отдел.
Имаме търговско представителство в цялата страна и всички големи градове.

16. МенторМейт България
www. mentormate.com
Още преди появата на iPhone МенторМейт създава своето първо мобилно
приложение. Родно място на софтуерната компания е Минеаполис, САЩ, а
България бързо се превръща в неин технологичен хъб. Повече от 20 години
по-късно за МенторМейт е важно все същото: хората да могат да се развиват
ежедневно в една креативна среда без излишна бюрокрация, да работят по
предизвикателни проекти и да имат възможности за развитие и изява. Само
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мащабът е много по-голям: завършените проекти вече наброяват 1500, а
заедно с 850+ български софтуерни специалисти работят професионалисти от
цял свят.

17. MM Solutions
www.mm-sol.com
MM Solutions e компания с над 20-годишен опит в разработването на софтуер
за камери на мобилни устройства. Компанията е създадена от група
български инженери, които си поставят за цел да разработят първия цифров
фотоапарат в Европа. И го постигат с фотоапарат Photo Clip, който е отличен
със златен медал от Международния пловдивски панаир. Натрупвайки
познания в областта на обработката на изображения, основателите се
насочват към мобилната индустрия и така до днес.
Понастоящем MM Solutions e водещ световен лидер в развоя на софтуер за
вградени камери. Компанията разполага с екипи, занимаващи се с иновации и
алгоритми за обработка на изображения, софтуерни разработки, верификация
и настройки на цифрови камери, Еmbedded програмиране, хардуер и
техническа докумeнтация.
MM Solutions има трайно партньорство с редица утвърдени производители на
чипове, сред които Qualcomm, Texas Instruments и други. Клиенти на
Компанията са водещи производители на смартфони, таблети, навигационни
системи, дронове, екшън камери, електронни четци, умни електроуреди и т.н.
През последните 3 години Компанията има успешно реализирани проекти за
автомобилната индустрия, като един от първите такива е с водещ немски
автомобилен гигант, който имплементира камери, заменящи страничните
огледала в една от колите си.
Освен в сферата на камера технологиите, Компанията разработва софтуер за
различни Embedded устройства.
MM Solutions има офиси в гр. София и гр. Пловдив, като в нея работят над
260 инженери, програмисти, алгоритмици, специалисти по обработка на
изображения. Компанията има собствен тренировъчен лагер, в който обучава
начинаещи програмисти.
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18. Фесто Производство ЕООД
www.festo.com
Фесто Производство ЕООД е дъщерна фирма на германския концерн Festo,
независимо семейно предприятие с над 95-годишна история, световен лидер
в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и
образователни програми.
Заводът в България произвежда компоненти за процес на автоматизация,
сензори за поток и налягане, свързващи кабели, електрически задвижвания –
над 2560 вида изделия. Годишно се произвеждат повече от 10 милиона
продукти.
Персоналът на фирмата надхвърля 1200 служители, като повече от 250 са
назначени през последната година. Организирани са 25000 часа обучения,
реализирана е стажантска програма за 80 ученици и студенти, проведени са
обучения за 30 ученици в дуална форма на образование.
Техническият инженерен център на Festo в София извършва развой във
всички инженерни дисциплини – софтуер, хардуер, механика и лабораторно
тестване. Почти 100 служители разработват редица продукти, които след
това ще бъдат произвеждани в заводите на Festo в Германия. В момента се
работи по над 40 проекта в следните групи:
- Пневматични и механични;
- Контролери и IoT за автоматизация;
- Сервомотори;
- Кабели;
- Edge Computing – умни контролери за управление на системи от
автоматизация и тяхното свързване с облак;
- Облачни системи;
- Роботика;
- Системи за медицинска техника
Развитието на Индустрия 4.0 предпоставя огромен ръст на автоматизацията и
роботиката, където Инженерният център на Festo в София има ключова роля.
Компанията е силно социално ангажирана с благотворителна дейност.
Редовно се провеждат предметни дарителски акции в полза на деца и
възрастни хора, както и на училища и университети.
Фесто Производство изпълнява екологичните законови изисквания в
дейността си чрез Системата за управление за околна среда. Екологичните
цели се спазват във всички фази от жизнения цикъл на продуктите.
Поставяме си цели за подобряване на енергийната ефективност спрямо ръста
на производство, намаляване на индиректните въглеродни емисии спрямо
работните часове и др. Внедрена е система за следене на използваната
енергия. До края на 2023 година нашето производство ще бъде неутрално по
отношение на въглеродните емисии.
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Без значение, дали искате да се запознаете с компанията като стажант или
желаете да постъпите на постоянна работа, започнете Вашата кариера в
динамична среда с модерни съоръжения, отзивчиви колеги, професионална
атмосфера и корпоративна култура с традиции и бъдеще.
Ние сме точното място за Вас, ако изучавате или сте завършили:
- Електроника;
- Машиностроене;
- Автоматизация;
- Мехатроника;
- Индустриално инженерство;
- Софтуерно инженерство;
- Електротехника;
- Информационни технологии;
- Компютърни науки и технологии;
- Икономика/Логистика.
Месторабота: гр. София, гр. Смолян (завършилите всички специалности в
Техническия университет, които са от гр. Смолян могат да се обръщат към
нас)
Допълнителни изисквания: много добро владеене на немски или на
английски език е задължително
Искате ли да движите света с идеите си?
Изправете се пред предизвикателствата във вълнуващия свят на
автоматизацията!
Festo е вашата стабилна основа да разперите крилете си и да полетите!
Фесто Производство ЕООД - един от най-добрите работодатели в България,
очаква най-добрите кандидати!
Изпратете своята актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес:
careersbgproduction@festo.com

19. Siemens
www.siemens.com
Siemens присъства в България вече над 140 години. Компанията стои зад
някои от най-емблематичните проекти, спомогнали за модернизацията и
технологичния напредък на страната ни.
Днес, Siemens развива бизнес в България в сферата на индустрията,
енергетиката, транспорта, здравеопазването, интелигентната инфраструктура.
В компанията работят близо 400 души, като екипът непрекъснато се
разраства. Част от структурата й са 2 хъба - инженерен във Варна и за
обработка на клиентски поръчки в София, както и Европейски център за
иновации в сградните технологии, който работи по иновативни проекти на
Siemens в цял свят. Имаме офиси в София, Пловдив, Варна и Русе.
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В Siemens вярваме, че идеите могат да дойдат отвсякъде, но по-важното е,
хората да се чувстват овластени и да имат куража да ги осъществят. За да
направим една такава среда възможна, се стремим да създадем култура, която
оценява любопитството и експериментирането, и насърчава хората да
работят гъвкаво, съвместно и по начин, който им се струва подходящ.
Богатството за Siemens е именно в разнообразието на хората, които
привличаме. Стремим се да наемаме красиви умове без значение от пола,
възрастта, произхода. И от тази невероятна амалгама се ражда общият успех!
Вече не произвеждаме телефони или бяла техника, а предлагаме наистина
иновативни технологии, решения и услуги в сферата на дигитализацията,
автоматизацията и електрификацията.
Знаете ли какво е общото между хотел Ritz в Париж, новия терминал на
летището в Мюнхен и Европейския парламент в Брюксел?
Сградната автоматизация във всички тях е проектирана от български
инженери, които са част от Европейския ни център за иновации в сградните
технологии. Центърът е основан през 1998 г. с 3-ма инженери, към днешна
дата екипът е реализирал повече от 4300 проекта в над 20 страни.
Портфолиото на Engineering Center of ExCellence обхваща пълния цикъл от
строителни технологии, включително PLC програмиране, графична
визуализация и контрол чрез станция за управление, най-иновативните
системи за автоматизация на помещенията, пожароизвестяване, контрол на
достъпа и други.

20. Сорслаб ООД
www.sourcelab.bg
Sourcelab сме малка компания, но това не ни спира да имаме големи мечти.
Ние се развиваме с бързи темпове и градим екип от ентусиазирани и
интелигентени програмисти. Предлагаме приятелска и насърчаваща към
развитие среда, в която всеки дава своя принос към успеха на компанията.
Sourcelab сме гъвкави и предлагаме както работа от офис, така и изцяло
remote опция. В София се намираме в co-working пространство, но ще
запазим хибридната си структура завинаги, за да имат възможност
служителите ни да работят от където пожелаят. Работното ни време е гъвкаво
и вярваме в крайния резултат, а не в часовете, прекарани зад компютъра.
Разработваме продукти в областта на човешките ресурси и информационната
сигурност. Комбинираме тази дейност с предлагането на цялостни решения
по проекти за клиенти. Ролите в екипа не са строго регламентирани,
съответно всеки е свободен да блесне, опитвайки нещо ново и компанията
ще ви подкрепи да се развивате. Вярваме, че писането на софтуер е найлесната част от процеса, а разбирането на продукта и извършването на найважното в момента е от решаващо значение за успеха. Програмирането по
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двойки, BDD, рефакторингът, непрекъснатата доставка са дълбоко вградени
политики които прилагаме.
Технологии, които използваме:
● Повечето от нашите проекти са направени в Node.js, Typescript и React,
но имаме и проект в Scala и Vue.js;
● Използваме Nest.js за бекенда и React за предния интерфейс;
● REST и GraphQL (в зависимост от проекта), за да ги свържете и двете;
● Jest за единични тестове, драматург за e2e тестове;
● Git (Gitlab) със силни правила относно стратегията за разклоняване и
историята на git;
● PostgreSQL или SQLite в зависимост от проекта;

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

22. Либхер Транспортейшън Системс Марица ЕООД
www.liebherr.com
„Либхер Транспортейшън Системс Марица“ е една от трите компании,
представляващи международния концерн Либхер в България. Понастоящем
дружеството е независимо и в него работят около 300 служители. Основният
предмет на дейност е конструиране и серийно производство на отоплителни,
вентилационни и климатични системи за релсов транспорт. Годишно се
произвеждат по 2300 системи за едни от водещите компании в бранша.
Нашите уреди се грижат за комфорта на пътниците например в Берлинското
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метро, Виенския S-Bahn, Парижкото метро, на Немската железница (Deutsche
Bahn), в Южна Африка, Канада и на много други места по света.
Освен това от 2018 г. българското дружество произвежда и доставя
управляващите електрически табла за кулокранове в рамките на концерна, а
именно на завода на Либхер в град Биберах (Германия).
В стремежа си за непрестанно развитие и създаване на новости, Либхер
Транспортейшън Системс Марица продължава да разширява своето
продуктово портфолио като към него добави и нов, изключително
иновативен продукт, разработен съвместно с фирма Krone, а именно
охладителен агрегат за рамаркета на камиони (www.celsineo.com).
През 2022 г. ни предстои да започнем с производството на нов продукт за
завода на Либхер за авиационна техника в гр. Тулуза, Франция, а именно
актуатор, който задвижва клапите, които управляват климатичната система
на самолета.

23. Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица
www.liebherr.com
Компанията "Либхер - Конкрийт Технолоджи Марица" ЕООД е регистрирана
в началото на юли 2021 г., с предмет на дейност производство на бетоновози.
В него успешно се произвеждат окомплектовани бетоносмесители и
компоненти за бетоносмесители с изключително високо качество.
Производството в компанията е процесно ориентирано и оборудвано с
модерни производствени машини, необходими, за да отговорят на
изискванията за най-високо качество и стандарт. Наши клиенти са големите
строителни компании и фирми за транспорт на бетон от много региони на
Европа. Директно от фабриката в България с готови бетоновози се снабдяват
и клиентите ни от Израел, Саудитска Арабия и Русия. „Либхер Конкрийт
Технолоджи Марица“ вече се утвърждава като важна и съществена част от
направлението “Бетонна техника” на концерна. Към момента, в компанията
работят 120 човека и ще се осигурят сигурни работни места за много години
напред.
Постоянно разширяваме продуктовото си портфолио, въвеждаме модулна
структура и дигитализиране, така че да отговаряме на изискванията на
пазара.
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24. Дунапак Родина АД
www.dunapack.bg
Dunapack Packaging Plovdiv е водещ производител на опаковки и
вълнообразен картон, част от австрийския PRINZHORN HOLDING. Ние
предлагаме качествени и иновативни решения за опаковане. В
производството използваме последно поколение технологии и се грижим за
постигане на устойчивост на околната среда: суровините, които използваме
са главно рециклирана хартия и биоразградими материали. Всички наши
продукти са 100% рециклируеми.

25. 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 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.

26. 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
19

доставките. Благодарение на мащабните инвестиции през последните години,
Механикс Груп разполага с голяма и добре оборудвана леярна за леене на
алуминий под високо налягане, както и с едно от най-добрите звена за
механична обработка на детайли. Останалите производства също са обновени
и подобрени, за да има Групата увеличен капацитет.
Особено внимание е отделено на производството на инструментална
екипировка – пресформи, шприцформи и щанци – като основата на
производството на даден детайл.
Механикс Груп се насочва все повече към изработка на възли и готови
изделия за фирми от различни браншове – сервизно оборудване, автоматични
системи, осветителни тела, мебели и други.
Механикс Груп Ви предлага най-доброто решение за производството на
детайли, като Ви кани да се запознаете със съдържанието на сайта и да ни
посетите на място с конкретно запитване.

27. ЛАТЕКОЕР България ЕООД
www.latecoere.aero
Латекоер България е част от френската компания Latécoère Group - топ
доставчик на всички големи производители на самолети, която е с над 100
годишна история в авиацията. В Пловдив заводът стартира през 2017 година.
В Латекоер България се произвеждат високотехнологични структурни
компоненти за Airbus.

28. 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.
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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!

29. Тева България
www.teva.bg
В България Тева е най-голямата фармацевтична компания по отношение на
производствен капацитет, продажби в опаковки и брой служители. В Тева
вярваме, че всеки един от нас трябва да има достъп до качествени
медикаменти, които помагат за справяне със заболявания, за борба с
инфекции или просто подобряват цялостното здравословно състояние. Близо
200 милиона хора по света взимат един от нашите медикаменти всеки ден. От
момента, в който изследванията и разработките започнат, до момента, в
който нашите лекарства достигат до пациентите, ангажиментът на Teva за
качество е безкомпромисен.
Двата завода на Тева в България /Дупница и Троян/ имат над 70 годишна
история във фармацевтичното производство. Заводът в Дупница е
специализиран в производство на твърди лекарствени форми: таблетки
(обвити и необвити) и капсули, с незабавно или модифицирано
освобождаване, покриващи широка гама терапевтични групи. В резултат на
мащабна инвестиционна програма през последните 15 години, заводът е един
от най - модерните фармацевтични заводи в Европа за производство на
твърди лекарствени форми. Заводът на Тева в Дупница е първият
фармацевтичен завод в България, лицензиран от Агенцията по храните и
лекарствата на САЩ (FDA). Заводът в Троян е специализиран в
производството на течни и полутвърди лекарствени форми. Продуктите на
завода покриват над 12 терапевтични категории. Центърът за Разработка и
развитие (R&D) в Троян е част от корпоративната R&D мрежа на Тева,
специализиран в разработването на течни и полутвърди лекарствени форми.
В София са разкрити няколко корпоративни центъра, които обслужват
пазарите в целия свят. В България на глобално ниво работят колегите IT
Center of Excellence, Европейски Third Party Operations center, Регулаторни
дейности, Верига доставки, Интелектуална собственост, In-licensing, Бизнес
анализ и др.
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30. Проксиад България ЕАД
www.proxiad.com
Proxiad Bulgaria e модерна високотехнологична компания, основана преди 16
години, лидер в създаването, поддържането и развитието на софтуерни
продукти. Компанията е част от френската Proxiad Group с повече от 24-годишна
история и над 1200 ИТ професионалисти с 10 офиса във Франция, 2 в България
(София и Пловдив), както и колеги, работещи от други локации глобално.
В България работят над 250 специалисти, ангажирани с проекти във финансовата
индустрия, застраховане, енергетика, транспорт, телекомуникации, снабдяване и
други.
Предоставяме хибриден модел за работа, позволяващ изцяло дистанционна или
такава от офиса ни, както и предоставяме редовни обучения и извън работни
активности, които целят мотивация, работа в екип и подпомагане на work-life
баланса.
През изминалата година, компанията успешно се трансформира от изцяло
Service базирана, в такава предлагаща и собствени продукти – Grow –
performance management solution и DeskBuddy – hot-desking platform.

31. 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 над 50 държави на 4 континента.
“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 гр. Шумен и 2 в гр. 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.
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32. 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 производство на какови
продукти и шоколадови изделия. Към момента имаме четири функциониращи
производствени линии, като основна дейност е преработка на какаово зърно до
какаова маса/какаов ликьор/.
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
са предпоставка за отлично представяне и развитие, както на Компанията, така и
на самите нас като професионалисти в областта.
Във връзка с разширяване на дейността ни търсим млади и мотивирани хора, с
желание и развитие в производствена компания.
Задължително изискване за кандидатите е владеене на английски /писмено и
говоримо/ и/или турски език.
Очакваме Вашите кандидатури в отдел Човешки ресурси и на
e-mail: hr@alcao.eu

33. Ханон Системс Пловдив ЕООД
www.hanonsystems.com
Основната част от дейността на Ханон Системс в завод Пловдив е
производството на хидравлични, вакуумни, трансмисионни и електрически
помпи и на компоненти за тези помпи. С придобиването от Ханон Системс
завод Пловдив продължава по пътя на мащабно разширяване и непрекъснато
подобрение. През 2021г. стартира най-новата серийна продукция на
електрически помпи за Renault (Primary electric Water Pump - PeWP) и Audi
(electric Transmission Oil Pump - eTMOP). През 2022 портфолиото на
електрическите продукти се разраства с още един продукт – водна
електрическа помпа за Audi & Volkswagen (Medium electric Water Pump MeWP).
Ханон Пловдив се утвърждава като лидер в технологиите за контрол на
хидравлични и вакуумни системи за лекотоварни и тежкотоварни
автомобили, както и машинната обработка на компоненти за тези системи.
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Процесите, които имаме:
• монтажни процеси;
• тестови стендове за изпитание на функционалност и херметичност на
помпите;
• струговане, фрезоване, разпробиване;
• шлайфане и лепинговане;
• Deburring – електрохимично и водно отстраняване на усенъци;
• измиване и консервиране на метални детайли;
• импрегниране на компоненти
Технологичните ни възможности:
• автоматични и полуавтоматични монтажни линии;
• технологии за навиване на електрически статори;
• технологии на заваряване на електронни блокове за управление (ECU);
• технологии на запояване;
• плазмена обработка на повърхности;
• лазерно гравиране на помпи (серийни номера и DMC);
• фрезови машини за производство на алуминиеви корпуси и фланци;
• стругови машини за производство на стоманени ротори
Сертифицирани сме по:
 IATF 16949; 2016;
 ISO 14001;
 EMAS
Quality – Customer Awards:
• GM Quality Award – Януари 2020;
• Ford Q1 – Декември 2021
Едни от най-големите клиенти на Ханон Системс Пловдив са:
 Даймлер (Mercedes-Benz Group);
 Volkswagen;
 Volvo Car Corporation;
 Renault;
 JLR;
 FORD;
 Toyota;
 Navistar;
 Honda;
 BMW
Ние си партнираме с водещите автомобилни производители, за да
разширяваме границите на технологиите, подкрепяйки иновативното
мислене с производствени и инженерни процеси от световна класа.
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Нашите служители са различни и това предполага огромното богатство от
идеи и интереси, които обогатяват света на Ханон Системс Пловдив.
Обединявайки страстта и стремежа за развитие на всички, заедно успяваме да
постигаме общите цели. Служителите ни и безкомпромисното качество на
продуктите, които произвеждаме, са най-голямото ни предимство в света на
конкуренцията.
Ние успяваме, защото даваме на нашите служители свободата да направят
реални подобрения и възможността да се ангажират с постиженията си и да
споделят успехите на компанията.
В Ханон Системс Пловдив ще станете част от екип, който се разпростира на
4 континента в 20 страни. Нашите култури и езици са различни, но ние
споделяме една и съща страст.
Присъединете се към екипа ни, който движи напред пазара на
автомобилостроенето.

34. КЦМ 2000 АД
www.kcm2000.bg
КЦМ 2000 Груп е един от най-големите индустриални холдинги в България,
изграден изцяло с български частен капитал. Ние сме ключов участник в
икономическия живот на страната. В основните сектори на групата –
рудодобив и преработка на минерални суровини, производство на крайни
метални продукти, комплексен индустриален сервиз, технологичен
инженеринг и търговия, работят повече от 2 500 човека. Продуктите и
услугите, които предлагаме, се ползват от фирми – лидери в индустриалния
свят. Нашите компании оперират в условията на засилена репутация и висока
социална отговорност. Бизнесът и приоритетните инвестиции на КЦМ 2000
Груп са синхронизирани с екологичното законодателство на ЕС по
отношение опазването на околната среда, безопасност и здраве при работа.
КЦМ 2000 Груп е изградила добри и гъвкави практики с ученици и студенти,
с възможности за бъдеща реализация.

35. Делта Соурс ООД
www.deltasource.eu
Нашата мисия в Делта Соурс е да разработваме софтуерни решения,
съобразени с нуждите на клиентите, като се грижим за техните IT проекти от
начало докрай. Помагаме им да се фокусират върху техните основни бизнес
дейности и да ни оставят разработката на софтуера частично или напълно.
Използвайки agile методологиите, ние анализираме и оценяваме нуждите на
конкретния проект, което намалява риска за бизнеса. Имаме опит с
25

напътстване както малки, така и големи компании в техните IT нужди.
Решаващият момент, когато се вземат правилните избори е още в самото
начало, за да се осигури поддръжка на бизнес средата не само в начален етап,
но и в дългосрочен план.
Изградените от нас системи удовлетворяват изцяло настоящите бизнес
нужди на клиента, но също така са и достатъчно гъвкави, за да могат да бъдат
разширени с нови по-добри екстри.

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

37. ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД
www.vmz.bg
„Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД – гр. Сопот е най-голямото
предприятие от военнопромишления комплекс на България. Фирмата е
създадена през 1936 г. и ще остане в историята като първото и единствено
предприятие с най-високи държавни отличия.
„ВМЗ“ ЕАД – гр. Сопот разработва и произвежда широка гама продукти със
специално предназначение като боеприпаси, гранати, ракети, взриватели,
пирозакъснители и др.
Разполага с открит изпитателен полигон, осигуряващ условия за провеждане
на изпитвания на въоръжение и военна техника.
Предприятието традиционно участва в редица изложения в страната и по
света. Редовен участник е на специализираното изложение „Хемус“ в
Пловдивския технически панаир.
За поредна година „ВМЗ“ ЕАД дава възможност на младите хора без стаж по
специалността да получат практически опит и шанс за професионално
развитие, включвайки се в стажантската програма на фирмата. Дружеството
предлага работа в реална производствена среда и запознаване с утвърдените
вътрешнофирмени практики на управление, както и сключване на договор за
стипендия, а на дипломиралите се – договор за работа.

38. TELUS International Bulgaria
www.telusbg.com
TELUS International Bulgaria е публично търгувана компания (NYSE & TSX:
TIXT) и е най-големият работодател в CX (Customer Experience) индустрията
в страната с над 4000 служители.
TELUS International е иноватор, който създава, изгражда и предоставя
следващо поколение дигитални решения на редица световни брандове в
областта на обслужването на клиенти на над 40 езика.
С екип от над 4000 души в София и Пловдив, TELUS International Bulgaria е
най-големият работодател в Business Process Outsourcing (BPO) сектора в
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България. Общо служителите на глобално ниво наброяват близо 60,000.
Компанията предлага възможност за дистанционна работа, гъвкаво работно
време и проекти в сферата на бързо развиващите се технологии, видео игри,
социални мрежи, финансови услуги и финтех, туризъм и много други.
Компанията предлага на служителите си, разположени в три офиса в София и
Пловдив, едни от най-модерните и комфортни работни пространства у нас,
както и над 40 допълнителни социални придобивки като допълнително
здравно осигуряване, безплатна карта за градски транспорт, собствен фитнес,
йога, групови тренировки, психолог, Multisport карти и други. Това са само
част от нещата, които ни правят „компанията на щастливите хора“.

39. Шнайдер Електрик България ЕООД
www.schneider-electric.bg
Шнайдер Електрик е глобалният специалист в областта на енергийния
мениджмънт.
Измерена, нашата история се равнява на 180 години непръкъснат принос в
развитиено на различни индустии: металодобив, стоманолеене,
електроразпределение, индустриален контрол и автоматизация до глобални
концепции за енергиен мениджмънт днес.
От генерацията на електроенергия през преноса до крайното и потребление,
Шнайдер Електрик предлага широко портфолио от решения, в множество
пазарни сегменти, включително лидерски позиции в енергетиката и
инфраструктурата, в промишлеността, в изчислителните центрове и мрежите,
производителите на машини и сградите. Нашите решения осигуряват на
клиентите ни възможнстта да измерват, управляват и оптимизират
потреблението си във всички сфери на производството и бизнеса.
В мултинационалното ни семейство днес работят над 140 000 души в повече
от 110 страни по света. Шнайдер Електрик присъства в България от 1988 г. и
сме представени от две единици – търговски офис в София и Завод за
прекъсвачи ниско напрежение в индустриална зона Радиново, гр. Пловдив.
Нашата мисия като компания е да насърчим хората да постигат оптималното
от своята енергия и потенциал. Ние свързаме тази мисия с визията на
компанията да предостави на клиентите си решения, с които постигат повече
като използат по-малко от ресурсите на планета.
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40. Волво Груп България ЕООД
www.volvo.com
Волво Груп България ЕООД е част от Volvo Group, която е сред водещите
доставчици на транспортни решения в света. Ние сме търговска организация
със сервизна мрежа за марките камиони Volvo и Renault.
Имаме 5 сервизни точки на територията на страната: София, Пловдив,
Бургас, Варна и Велико Търново. Сервизната ни мрежа обслужва и двете
марки с фокус върху качеството и удовлетвореността на клиентите.
Всяка година Волво Груп България осъществява програми за практика на
студенти от политехническите вузове. Ако желаете да допълните
образованието си като научавате нови неща, ето няколко причини да
изберете студентски стаж във Волво Груп България:
- модерна работна среда: съвременно оборудване и програми за обслужване и
ремонт на товарните автомобили Волво и Рено;
- специализация: възможност да разучите и ремонтирате различни видове
камиони от среден и голям тонаж на Волво и Рено;
- работа в екип: приятелски и сигурен климат, споделена страст към
автомобилите и уважение към всеки;
- практическо обучение съгласно стандартите на Волво и Рено: ще се учите
от най-добрите техници в тази индустрия
- разширено обучение: практическият стаж ще бъде допълван от курсове,
провеждани в нашия център за техническо обучение. Ще се запознаете с
последните иновации в автомобилостроенето, някои от които са уникални и
приложени само в товарните автомобили на Волво и Рено.
- диалог: винаги ще насърчаваме отворения диалог между вас, работния екип
и практическия ръководител;
- уважаван работодател: ще се присъедините към компания, която се стреми
да бъде най-предпочитаният работодател в автомобилната индустрия;
- възможности за кариера: ще можете да разучите различни възможности за
кариера и да кандидатствате за предпочитана позиция в мрежата от сервизи
на Волво Груп в България или по света.

41. Зеебургер Информатик ЕООД
www.seeburger.com
SEEBURGER AG е немска софтуерна компания и водещ доставчик на B2B
интеграционен софтуер. Компанията е основана през 1986 г. в град Бретен,
Германия, и в нея работят над 1000 специалиста. SEEBURGER е разпознат
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като компания, предлагаща една от най-добрите интеграционни платформи в
помощ на бизнес партньорите. Компанията има 11 представителства в
Европа, Азия и Америка и над 10,000 корпоративни клиенти във всички
индустрии.
SEEBURGER Informatik е основан като дъщерно дружество в София преди
22 години, през които компанията се разраства и доказва като стабилен и
надежден партньор в групата на SEEBURGER. Над 250 специалисти са част
от екипите ни в офисите в София и Пловдив – paзpaбoтчици нa coфтyep c
пpoгpaмeн eзиĸ Јаvа, cпeциaлиcти пo coфтyepнo тecтвaнe, инжeнepи пo
coфтyepнa пoддpъжĸa, бизнec ĸoнcyлтaнти, сlоud инжeнepи и cиcтeмни
aдминиcтpaтopи. Представителството в България имa ĸлючoвo мяcтo в
гpyпaтa, ĸaтo тyĸ ca гoлямa чacт oт Рaзвoйния й цeнтъp и Глoбaлния й цeнтъp
зa cпoдeлeни ycлyги.

42. Санмина България ЕООД
www.sanmina.com
Санмина България ЕООД е водещ доставчик на интегрирани производствени
решения, обслужващи най-бързо развиващите се сегменти от глобалния
пазар на услуги за производство на електроника. Призната за технологичен
лидер, Sanmina предоставя цялостни производствени решения,
предоставяйки превъзходно качество и поддръжка на оригиналното
оборудване. Производители предимно в комуникационните мрежи, отбраната
и космонавтиката, промишлеността и полупроводни системи, медицински,
мултимедиен, изчислителен и съхранителен, автомобилен и чисти
технологични сектори, Санмина има съоръжения, стратегически
разположени в ключови региони по целия свят.

43. ВП Бизнес Солюшънс ЕООД
www.vp-bs.com
ВП Бизнес Солюшънс е динамично развиваща се компания, предоставяща
услуги за търсене и подбор на работници, специалисти, експерти, среден и
висш мениджмънт.
Изключителен екип от експерти и мениджъри съчетават умения, опит и
истински ангажимент за постигане на бизнес целите на компаниите, които
обслужваме в които работят повече от 3000 служителя като:
 VP Brands International - водещ български производител на
висококачествени вина и високоалкохолни напитки. Компанията
разработва, произвежда и налага на националния пазар продукти на
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световно ниво от висококачествени дестилати, разработени в
съответствие с изискванията и предпочитанията на потребителите.
 KT International - най-бързо развиващата се независима тютюнева
компания с дейност в над 50 страни и продаваща продукти на 4
континента. От обработката на листа и производството на филтри, до
производството на цигари и лабораторната оценка, ние управляваме
най-модерното производствено съоръжение в Европа.
 Галакси Инвестмънт Груп - развива и управлява проекти в различни
направления на недвижима собственост- хотели, жилища ваканционни
комплекси, офисни, търговски и индустриални проекти, площи и
сгради.
 Агрион - водещата компания за професионално управление на
земеделски земи. Компанията предлага пълен набор от услуги за
собственици на поземлени имоти и земеделски производители –
покупка и продажба на земя, замени, отдаване под наем и аренда,
кредитиране, лизинг на земя и др.

44. Сенсата Технолоджис България
www.sensata.com
Сенсата Технолоджис е световен лидер в производството, развитието и
продажбата на сензори и системи за контрол. С нашата широка гама от
продукти целим да подобрим сигурността, ефективността и комфорта на
потребителя. Продуктите на Сенсата могат да бъдат открити в сферата на
автомобилната, самолетната, военната, тежко-товарната и
телекомуникационната индустрии.
Средно в годината ние произвеждаме 20 000 различни продукти и доставяме
над един милиард бройки под брандовете Sensor-Nite®, Sensata®, Klixon®,
Airpax®, Dimenstions™ и Qinex™. С тези продукти помагаме да се посрещне
растящата нужда от безопасност, енергийна ефективност и по-чиста околна
среда. Разполагаме с операции и бизнес центрове в 13 държави на 4
континента.
В нашите офиси в София, Ботевград и Пловдив ние проектираме и
произвеждаме електронни и електро-механични сензорни системи с висока
добавена стойност, разпознати под името Sensor-Nite®.
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45. Алтерко Роботикс ЕООД
www.allterco
Алтерко е холдингова компания, която включва 8 дъщерни дружества.
Компанията създава иновации чрез проектирането, производството и
разпространението на висококачествени IoT продукти, които са вдъхновени от
потребителите и желанието им да живеят спокойно и щастливо. Алтерко е
основана в България, а продуктите и вече покориха над 100 пазара по света,
благодарение на екипа от млади, талантливи специалисти, отдадени на идеята да
създават лесни за употреба устройства, които променят света ни към по-добро.
Създаваме тенденции!
Компанията създава изцяло нова тенденция на пазара със своите над 100
служителя в 6 държави на 3 континента. Екипът на Алтерко е отдаден на
създаването на иновативни IoT решения и продукти, съсредоточени в две
основни продуктови линии - умни GPS устройства и детски часовници от
серията MyKi и продукти за автоматизация на дома от серията Shelly.
Не спираме да се развиваме!
Алтерко е публична компания, регистрирана на Българската фондова борса от
2016 г. насам. Холдингът включва 8 компании - Алтерко Роботикс, Алтерко
Трейдинг, Алтерко Пропъртис, DBA Алтерко Роботикс (САЩ), Алтерко PTE
Сингапур, Алтерко SND Малайзия, Алтерко Co Тайланд и Алтерко Азия.

46. Цюлке Инженеринг ЕООД
www.zuhlke.com
Zühlke (Цюлке) e швейцарска R&D service компания със 17 офиса в 10
държави, 1600 служители глобално и над 50-годишна история.
Специализирана е в създаването на иновационни продукти и услуги с
помощта на най-новите технологии за клиенти от най-различни индустрии:
от стартъпи до глобални компании.
Софтуерните инженери са 2/3 от хората на Zühlke. Те работят в глобални
самоорганизирани екипи, подкрепени от изключителни възможности за
учене и кариерно развитие спрямо интересите си. Екипите се изграждат в
хармония с уникалната култура на компанията, базирана на честност,
прозрачност и проактивност.
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47. ОПТИКС АД - гр. Панагюрище
www.optixco.com
“Оптикс“ АД е водеща компания в оптичното производство в България и на
международния пазар, като е специализирана в производството на
оптикомеханични и оптикоелектронни възли и изделия с военно и
гражданско предназначение. Компанията извършва целия производствен
процес – от проектиране и реализиране на прототипи до серийно
производство на елементи, възли и уреди.
Производството отговаря на всички изисквания на европейските и
световните стандарти – DIN, MIL, ISO, BS. Съвременният дизайн,
ергономичността и високите технически характеристики на изделията,
произвеждани от ОПТИКС са съпоставими с най-добрите световни образци и
предизвикват основателен интерес от страна на водещи фирми в оптичния,
медицинския и отбранителния браншове.
Внедрена е CAD/CAM система за проектиране, анализ, изработване и
тестване на изделията в единна електронна среда. Фирмата е интегрирала и
ERP – система за бизнес управление на ресурсите на всички оперативни нива
– доставки, производство, продажби, финанси и счетоводство.
Със своя широк спектър на конструктивни и производствени възможности в
областта на оптичните технологии, фината механика и цялостното
интегриране на системи, компанията е достоен и желан партньор в различни
високотехнологични проекти.

48. Иненсия ООД
www.inensia.com
INENSIA е млада международна компания, основана в края на 2017 г. и
динамично развиваща се оттогава. Фирмата е специализирана в предлагане
на висококачествени услуги на клиенти от индустриалния сектор, свързани с
дигитализацията на всички бизнес процеси – от разработването и дизайна,
през симулациите до създаването на продуктите – като използва PLM
/Product Lifecycle Management/ решения. Ние работим с едни от най-големите
и съвременни технологии на пазара – Siemens и Aras, а наши клиенти са
корпорации в различни сектори – електроника, машиностроене,
автомобилостроене, самолетостроене, фармацевтична индустрия и др.
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49. A1 България ЕАД
www. a1.bg
А1 е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в
България, който свързва хора, бизнеси и устройства, за да помогне на
клиентите да се възползват от дигиталните технологии.
Компанията предоставя мобилни и фиксирани услуги, високоскоростен
интернет, интерактивна, цифрова и сателитна телевизия, четири собствени
спортни канала с марката MAX Sport, платежни услуги, ICT, cloud и IoT
бизнес решения на над 4,8 милиона клиенти. През 2021 г. A1 България
отчита приходи от 574,1 млн. евро, а сравнимата EBITDA e 218,3 млн. евро.
Ние имаме дълга история на технологичен пионер в страната от
осъществяването на първия разговор по GSM и изпращането на първия SMS
до старта на първата 5G мрежа, която осигурява гигабитови скорости на
клиентите.
Днес, близо 3 600 служителя и модерна телекомуникационна и ICT
инфраструктура осигуряват достъп до дигитални технологии за
потребителите и бизнеса, свързвайки хора, неща и локации. А1 разполага със
собствена оптична мрежа от над 21 000 км. и модерна инфраструктура, която
покрива 73 града и 133 малки населени места. Нашата 5G мрежа обхваща над
75 града и курорта, а 4G мрежата ни покрива над 99% от населението на
страна.
A1 предлага пълно портфолио от ITS, ICT, IoT, cloud и хостинг услуги,
предназначени както за малкия и среден бизнес, така и за големите
предприятия и публичния сектор. Компанията разполага с два собствени
центъра за данни и онлайн платформа за дигитални решения.
А1 България е част от A1 Group – водещ телекомуникационен доставчик в
Централна и Източна Европа с повече от 26 млн. клиенти. A1 Group оперира
в седем държави: Австрия, България, Беларус, Хърватия, Словения, Северна
Македония и Сърбия, а приходите на Групата за 2021 година достигат 4,75
милиарда евро. Портфолиото на A1 Group включва гласова телефония,
високоскоростен интернет и мултимедийни услуги, както и решения в
областта на високите технологии, преноса на данни и онлайн разплащанията.
Групата разполага със стабилен акционер в лицето на América Móvil – найголемият доставчик на безжични услуги в света..
A1 води последователна политика за корпоративна социална отговорност.
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Компанията е сред най-големите дарители в страната, подкрепяйки редица
социални каузи с обществено значение, както и проекти в областта на
културата, образованието и спорта.

50. РАИС ООД
www.raisbg.com
Повече от 25 години РАИС е водещата на Балканите и в Европа компания
за производство на CNC машини, инструменти и оборудване за различни
сектори от индустрията.
Свободните работни места са за следните позиции:
- инженери по автоматика и информационно-управляваща техника
(приложен инженер);
- програмисти-настройчици на ЦПУ;
- специалисти по роботизация;
- конструктори;
- електроинженери.

51. 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
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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.

52. Скейл Фокус АД
www.scalefocus.com
Скейл Фокус е една от водещите високотехнологични компании в България,
развиваща услуги в областта на софтуерния дизайн и инженеринг с клиенти от
цял свят.
Нашата история започва в България преди малко повече от 10 години с екип от
около 20 специалисти.
Днес, екипите ни от над 850 специалисти в България, Северна Македония и
Турция предоставят дизайн, имплементация и поддръжка на технологични
решения за компании лидери в своите сфери в Северна Америка, Обединеното
Кралство, Германия, Австрия, Швейцария и Близкия изток с бизнес по цялото
земно кълбо.
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.

https://scalefocus.academy/
Скейл Фокус Академия подготвя безплатно софтуерни инженери, имащи добри
теоретични познания в сферата на компютърните науки, предлагайки
практически опит от лектори и инженери от IT сферата с конкретна насоченост
към актуални технологии.
През юни месец започва лятната итерация на академията, която ще има фокус
върху Front-end и Java в два отделни потока.
Успешно завършилите тримесечен курс на практическо обучение получават
оферта за работа като Software Enigeer I в Скейл Фокус.
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53. VMware Bulgaria
www.vmware.com
VMware e водещ доставчик в сферата на мулти-облачните услуги и
приложения за дигитални иновации. В офиса ни в България се създават
ключови продукти и решения за нуждите на някои от най-големите световни
компании. Във VMware вярваме, че всички хора могат да се учат и да растат,
помагайки и развивайки общностите, в които живеем.
Екипът ни се разраства и в момента имаме доста интересни възможности за
стажанти и младши специалисти. Разгледайте VMware Careers
(https://careers.vmware.com) за повече информация.

54. Енери Сървисиз ЕАД
https://enery.energy/
Енери е компания, основана от професионалисти с доказан опит във
финансирането и поддръжката на централи за производство на възобновяема
електроенергия.
Главният ни офис се намира във Виена, Австрия и притежаваме общо 45
опериращи фотоволтаични електроцентрали в България, Чехия и Словакия.
От 2020 г. насам инвестираме в Централна и Източна Европа, работейки
усилено над разширяването на портфолиото ни и в останалите държави от
региона.
В Енери се стремим да бъдем повече от компания за производство на
възобновяема електроенергия. Вярваме, че с правилната нагласа всичко е
възможно и добрият работодател трябва да оказва положително въздействие
върху околната среда и обществото. Затова в нашата култура е заложено да
бъдем добър пример, да се фокусираме върху конкретни проблеми, да се
грижим за природата и хората, непрекъснато да се развиваме и ставаме подобри, да поставяме безопасността и здравето на първо място, да правим
всичко по правилния начин.

55. Одело България ЕООД
www.odelo.de/bg
“Одело България” ЕООД е част от odelo Group – водеща международна
компания в разработката и производството на светлини за автомобилната
индустрия, с 10 завода в 6 държави – България /2 завода край Пловдив и
Развоен център в гр. София/, Турция, Словения, Германия, Китай и Мексико.
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Сред клиентите на компанията са най-големите автомобилни производители
– Daimler, BMW, Audi, Volkswagen, Renault, Dacia, Toyota, Bentley, Maybach,
Porsche и др.
Нашата визия e dа бъдем глобален доставчик на осветителни системи за
автомобили с водещи технологии.
Mисиятa ни е да изграждаме светлини с всеотдайност. Ние предоставяме
безопасност, стил, идентичност и комфорт за всяко поколение.

56. ДЕВИН ЕАД
www.devin-bg.com
От създаването си през 1992 г., „Девин“ ЕАД е лидер на пазара на
бутилирани води в България. Изворите на водата и мястото на бутилиране се
намират в екологично чист район в региона на град Девин, в сърцето на
Родопа планина, откъдето идват продуктите с марка DEVIN – изворна,
минерална и газирана вода, както и трапезна вода „Дивна“. Фирмата е
ексклузивен дистрибутор на енергийните напитки Red Bull и плодовите
сокове Granini за България. Компанията е централен офис в София и
разполага със собствена търговска и дистрибуторска мрежа с национално
покритие. „Девин ЕАД“ е отговорен корпоративен гражданин, който
инвестира в икономическото, социално и културно развитие на обществото
чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на
околната среда и образованието.
От 2017 г. компанията е част от белгийската група „Spadel“ – водещ
производител на бутилирана вода в Бенелюкс (Белгия, Холандия и
Люксембург) и Франция.
Екипност и взаимност. Гъвкавост и приспособимост. Лична
отговорност. Стремеж към съвършенство. В „Девин ЕАД“ градим култура и
професионални отношения, основани именно на тези принципи и ценности.
Екипът ни е съставен от над 500 енергични и целеустремени
професионалисти, които харесват динамиката на работата в сектора на
бързооборотните стоки. Гордеем се с неограничените възможности за
развитие, които предоставяме на всеки един от тях – както професионални,
така и лични. Отделяме специално внимание и инвестираме в повишаването
на знанията и квалификацията на нашите служители.
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