

Свободни стажантски позиции 2021 година
Направлението за домакински уреди на Либхер разработва, произвежда и продава широка гама висококачествени
хладилници и фризери от 1954г. насам. Ние вдъхновяваме клиентите си отново и отново с нови предимства, като при това
надскачаме границите на постижимото до момента. Винаги с крачка напред, днес вече мислим за утре.
Като Стажант Вие ще сте част от световен лидер в производството на охладителна техника. Рамо до рамо с
висококвалифицирани специалисти ще допринасяте за създаването на уреди от най-висок клас за нашите милиони
потребители по света. Либхер означава сигурност и стабилност. Станете част от нашето семейство.





Стажант Конструктор към Развойна дейност (направления Mechanics and Technical Lifecycle Management)
Изисквания: студенти 3-ти или 4-ти курс или завършили от технически специалности (Машиностроене,
Машиностроителна техника и технологии, Топлотехника и др.), владеене на немски или английски език на ниво В2.
Задължения: съдейства в процеса на изготвяне и логистика на мостри в направленията Mechanics and Technical
Lifecycle Management , обработва техническа документация (чертежи и модели), участва в организационно-технически
дейности в съответните направления към Развойна дейност.



СТАЖАНТ проекти към Развойна дейност
Изисквания: студенти или завършили специалности с техническа насоченост, владеене на английски или немски език
на ниво В1, владеене на MS Office.
Задължения: подготвя и провежда измервания в климатични камери, документира резултатите от изследванията,
обобщения и доклади; съдейства при развойни проекти; съдейства при въвеждане на нови хладилни компоненти.



СТАЖАНТ към Развойна дейност - Електроника
Изисквания: студенти или завършили специалности с техническа насоченост (Електротехника, Електроника,
Информационни технологии и др.); владеене на английски или немски език на ниво В2, владеене на MS Office.
Задължения: изработва и асемблира тестова апаратура; извършва софтуерна разработка на различни изпитания.



СТАЖАНТ Техническа документация към Развойна дейност
Изисквания: студенти или завършили с предимство специалности с техническа насоченост, владеене на английски език
на ниво В1-В2, владеене на немски език В1-В2 е предимство.
Задължения: проверява спецификации, архивира техническа документация; проверява ръководства за употреба.

Необходими документи:
Автобиография и мотивационно писмо.
Адрес:Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД
4202 с. Радиново, обл. Пловдив
Телефони за контакт: +359 (32) 505414/ 501500
Ivanka.kazakova@liebherr.com

