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Уважаеми колеги,
На 10 май 2017 год., сряда, във фоайето на УНСС ще се проведе поредното издание
на бизнес форума “КАРИЕРИ УНСС - 2017”. Организатори на събитието са Студентският съвет и Rabota.bg с подкрепата на Междууниверситетски център за развитие
на кариерата. Форумът е под патронажа на Ректора на УНСС – проф. д.ик.н. Стати
Статев.
“КАРИЕРИ УНСС – 2017” дава възможност на хилядите студенти и докторанти
от университета да се срещнат с представители на най-големите компании от реалния бизнес в България. Идеята на проекта е да се създадат реални предпоставки за
ускоряване на връзката между бизнеса, университета и професионалното развитие на
студентската общност на УНСС.
В рамките на “КАРИЕРИ УНСС – 2017” ще бъдат направени няколко десетки презентации на топ компании пред академичната общност. Студентите, търсещи работа
или стаж, ще могат да представят своите CV-та на предпочитаните от тях компании, както и да проведат кратки интервюта с представители на HR отделите им.
Студентският съвет е единствения законово установен орган за защита на общите права и интереси на обучаващите се във висшите училища. В най – новата история
на УНСС, Студентският съвет осъществява своя самостоятелна дейност от 1991
година, което го прави първият студентски съвет в страната. През годините до
1997 организацията съществува под името Студентски сенат.

Пожелаваме успешна професионална реализация на всички.

С уважение:
Студентски съвет и Rabota.bg

За връзка със Студентски съвет:
1700 София
Студентски град „Христо Ботев”,
УНСС, кабинети 1009 и 1010
тел.: 02/ 819 55 81
e-mail: sc-unwe@abv.bg

За връзка с Rabota.bg:
гр. София 1540
бул. „Брюксел“ 1
тел.: 02/ 812 98 62
e-mail: rabota@investor.bg

Ние сме световен лидер в основния ремонт и поддръжка на самолети, самолетни
компоненти и двигатели. Нашата мисия е да бъдем символ на високо качество и надеждност.
От отварянето на вратите на Хангара за първия ни клиент на 28-ми октомври 2008
год. Луфтханза Техник София до днес не спира да се развива и разраства. Пътят ни е съпроводен с увеличаване на потенциалните клиенти, разширяване на бизнеса, запазвайки
високия стандарт и надеждност на предлаганите услуги.
Предизвикателствата са ежедневна част от нашата работа.
Нашето минало: поставихме основите на една нова компания, занимаваща се със
специфична и не толкова позната на българския пазар дейност, каквато е поддръжката
на самолети.
Нашето постъпателно развитие: увеличихме тройно техническия капацитет на базата от две производствени линии до възможност за ремонт на 6 самолета успоредно.
Нашето настояще: заемаме водеща роля в централизирането на дейностите по
планиране на ремонтната дейност, закупуване и координиране на логистиката на необходимите материали за ремонт за базите на Луфтханза Техник в София, Малта, Шанън,
Будапеща и Пуерто Рико.
И най-важното - спечелихме доверието на повече от 1200 души, които в момента са
наши колеги.
2017-та година ще бъде за всички нас време за утвърждаване и постигане на по-високи цели. Очакваме към нашия екип да се присъединят повече от 100 нови попълнения.
Бъди един от тях! Стани един от Нас!

Контакти:
Мая Янакиева, Координатор по подбор
e-mail: careers@lht-sofia.com
моб. тел.:0882 881 006

Време е за #по-добра кариера
Societe Generale Експресбанк, част от Societe Generale Group, е една от водещите
финансови институции в България с над 400 000 клиенти и 1500 служители. Ние се
стремим да предлагаме на нашите клиенти гъвкави, качествени и иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия. Банката е носител на множество награди,
сред които „Динамика на развитие“ и първо място на престижното финансово издание
Euromoney по пазарен дял от валутни сделки с корпоративни клиенти и финансови институции.
Фирмената ни култура се основава на четири основни ценности – екипен дух, иновации, отговорност и ангажираност.
Отговорността и ангажираността са в сърцето й, иновациите са нашият начин на
мислене, а работата в екип е нашата сила. С този подход ние откриваме потенциала
на всеки и с упорита работа го превръщаме в реалност.

Ако Вие:
сте ентусиазиран и уверен в своите знания и умения
сте завършили висше образование
имате изявени комуникативни умения и работите добре в екип
обичате динамиката и предизвикателствата
владеете английски език
имате добра компютърна грамотност
сте мотивиран да постигате високи резултати
имате чувство за отговорност

In April, our expedition in search of uniqueness begins!
Deloitte is a business that does not just recognize the need for
diversity, but fully embraces it. We value our people, who work with
us, not for us. Because you matter!
We think it is an exciting time to join Deloitte. We are growing in a
market that demands a new approach and unique mindset.

Deloitte Graduate Program is your opportunity to
successfully launch your career with us!

So, where will your curiosity take you?
Audit is our DNA– it is what we do; it is what we
have always done and continue doing with passion. We offer our clients best in class service in
audit and assurance and you will fit if you are:
• Passionate about Accounting and IFRS
• Enjoying diverse assignments, collaborating
with variety of people and visiting new places
• Describing yourself as being analytical and
thorough
• Proficient in Bulgarian, English and Excel

Tax is about solving complex intellectual challenges.
We help our clients make the right business decisions
by working collaboratively and creatively. Tax would
be your first choice if you are:
• Feeling comfortable when interpreting legislative
matters from financial and business perspective
• Infatuated to investigate and search for alternative approaches
• Focused, outspoken, always questioning and
suggesting ideas; fluent in Bulgarian and English

Whatever inspires you, we are eager to hear your story!
Whatever you choose, from day one you will get the respect for who you are and the reward for the unique
contribution you make. You will have the chance to get qualified, receive all the support you need to succeed and make your Impact that matters.
Here are the first six reasons to join Deloitte:

For the
fulfilment

For the
experience

For the
training

For the
connections

For the
development

For the
recognition

You will be
encouraged to
innovate and
empowered to
take ownership.

You will tackle
challenging
assignments. You
will gain confidence
and build your skills
fast.

From Orientation
day through digital
learning to Deloitte
University Europe.

244 000 Deloitte
professionals.
Biggest and most
reputable clients
worldwide.

This is not a job.
This is a career.
We will help
you progress
and grow your
potential.

We praise
and reward
uniqueness
and
achievements.

Intrigued? Introduce yourself to us – apply now!
Send your resume to: careersbg@deloittece.com or visit www.deloitte.bg to learn more.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL” ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and
independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/bg/about to learn more about our global network of member firms.
© 2017. For information, contact Deloitte Bulgaria

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. Проблемът, който
Заедно в час цели да разреши, е да намали
пропастта в постиженията, възможностите и реализацията на българските ученици.
Според международното изследване PISA
2015, въпреки забележителните академични
успехи на български ученици на международни състезания и олимпиади, над 40% от младежите в страната остават функционално
неграмотни, а над 30% от тях не завършват
гимназия. За да се справим с тази негативна тенденция, търсим най-мотивираните
и социално ангажирани хора, които са амбицирани да работят като високоефективни
учители на учениците с най-голяма нужда в
цялата страна.
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. За да
кандидатствате за участие в програмата
не е необходимо да имате учителска правоспособност.
Като участник в Програма Заедно в час вие
получавате:
● обучение по международния модел „Преподавай като лидер” и преминаване през
цялостна програма за развитие на вашите
личностни и професионални качества;
● сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет-партньор на организацията (ако вече
не притежавате такъв);
● двугодишен трудов договор като учител,
съгласно действащото законодателство;

● ежемесечен допълнителен финансов стимул от Заедно в час
● постоянна подкрепа и продължаващо обучение от екипа на Заедно в час;
● контакти с международната мрежа Teach
For All и нашите партньори от различни сектори
● възможности за дългосрочна професионална ангажираност, както в училището, в
което ще преподавате за две години, така и
в административния екип на организацията
или в някоя от компаниите – корпоративни
партньори на нашата програма.
Участниците в програма Заедно в час споделят визията, че училището е място, където
всички деца трябва да получават достъп до
възможности, да развиват високи стремежи и да постигат високи резултати. Освен
тази нагласа, има още няколко основни критерия, на които трябва да отговаряте, за
да кандидатствате за участие в програмата:
● да сте завършили или да Ви предстои да
завършите висшето си образование (минимална степен бакалавър) до 15 септември
2017 г.
● да сте готови да работите на пълен работен ден през двете години на програмата;
● да сте силно мотивирани да съдействате
за преодоляването на една от най-големите
несправедливости в обществото ни – неравният достъп до качествено образование;
● да имате българско гражданство или разрешение за работа в България и да владеете
български език;
Ако докато четохте това, си помислихте
„защо пък да не стана учител?“ или се сетихте за свой познат, който би се справил
страхотно с тази тежка, но важна задача,
кандидатстването става през сайта на
фондацията www.zaednovchas.bg, до 1 май
2017г.

Choose your path with IBM Bulgaria!
At IBM, we use technology to make the world work better. We want smart thinkers who are
ready to put good ideas into action. IBM provides a wealth of support, from world-class learning
opportunities and mentorships to a flexible work environment. We offer a range of programs
including short-term internships , graduate positions, and professional posts for those with
MBAs. Work in diverse fields like Design, Analytics, Consulting, Development, or Sales.
At IBM, you can create the career you have always imagined!

Graduates Opportunities
Challenging projects, real responsibility , world-class opportunities and exceptional training
and development, from an organization that has been continually growing for 100 years. Our
graduate scheme will give you everything you need to build the kind of career you want. Here
you'll be able to collaborate with people who are open-minded and excited about the same
things you are. You'll be in an environment that cultivates creativity and individual difference
and rewards diverse thinking and bold ideas all within a flexible working environment.
Our bespoke graduate training will make sure you have the personal, business and technical
skills to take your career wherever you want to go. With opportunities across our business,
you'll get to collaborate with experts , answer big questions and transform your increasing
knowledge, skills and acumen into real results for our clients across the world.
So, if you are full of great ideas and you have the energy to bring them to life, this is your
opportunity to work for a global company with a global reputation for excellence.

For further information visit us at ibm.com/jobs/bg!

Wherever you are,
or need to be,
you can feel safe
to explore your
opportunities
with TMF Group.

bulgaria@tmf-group.com
tmf-group.com/bulgaria

Whether you want to globalise or streamline existing
operations, we can help you to operate beyond your
home markets and concentrate on what’s most
important to your business.
With operations in more than 80 countries, TMF Group
provides a full range of complementary business
services. From HR and payroll administration,
accounting and tax compliance and corporate
secretarial, to international structuring, structured
finance (and SPVs) and private wealth.

