




Уважаеми колеги,

 На 16 и 17 април 2019 год., вторник и сряда, във фоайето на УНСС ще се проведе 
третото издание на бизнес форума “КАРИЕРИ УНСС - 2019”. Организатори на събити-
ето са Студентският съвет и Rabota.bg с подкрепата на Междууниверситетски цен-
тър за развитие на кариерата. Форумът е под патронажа на Ректора на УНСС – проф. 
д.ик.н. Стати Статев.

 “КАРИЕРИ УНСС – 2019” се провежда за трета поредна година и ще бъде още 
по-вдъхновяваща както за компаниите така и за кандидатите, ще бъдат създадени 
нови много интересни начини за ползотворен контакт. Всеки един студент ще има 
възможност за кариерна консултация със специалисти, които ще му дадат безценни 
съвети при търсене на работа в България. Студентите ще могат да се включат в кон-
ферентна програма с лекции и дискусии, работилници, фирмени презентации, които са 
част от активностите на форума. Идеята на проекта е да се създадат реални пред-
поставки за ускоряване на връзката между бизнеса, университета и професионалното 
развитие на студентската общност на УНСС.

 В рамките на “КАРИЕРИ УНСС – 2019” ще бъдат направени няколко десетки пре-
зентации на топ компании пред академичната общност. Студентите, търсещи ра-
бота 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 общи-
те 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 с Rabota.bg:

гр. София 1540
бул. „Брюксел“ 1

тел.: 02/ 812 98 62
e-mail: rabota@investor.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

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО 
И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО









ПЪРВАТА СТЪПКА Е ВАЖНА
НАПРАВИ Я С НАС

Мини през щанда на Теленор на 17.04 в УНСС, 
за да разбереш повече за кариерните ни възможности.

Още на telenor.bg





По пътя на успешната кариера  
с Лидл България

Вече 8 години Лидл България утвърждава  
позицията си не само на водеща верига, но 
и на един от важните и отговорни инвес-

титори и работодатели в страната. От стъп-
ването си на българския пазар до днес компани-
ята налага своя различен бизнес модел – този 
на модерния дискаунтър, предлагащ високо ка-
чество на добра цена. Доказва го непрекъснато 
и нарастващият брой клиенти, които ежедневно 
избират Lidl за своето пазаруване. С общо 94 
магазина в цялата страна и 2 логистични бази, 
компанията продължава да се развива все така 
устойчиво и динамично, като уверено върви 
и към своя 100-тен магазин. През всички тези 
години Лидл България не спира да инвестира и в 
своя най-ценен капитал – служителите, защото 
именно те са хората, които допринасят за успе-
ха на компанията. 

През 2017г. Лидл България получава признание-
то „Най-добър работодател в България“, според 
консултантската компания AON, в категорията 
„Големи предприятия“. Отличието отразява ан-
гажираността и високата оценка, която компа-
нията получава от своите служители. Лидл Бъл-
гария предлага едни от най-добрите условия за 
работа, най-високите нива на заплащане в бран-
ша, атрактивен социален пакет, разнообразни 
възможности за кариерно развитие и квалифика-
ция, сигурност и коректност, които не остават 
неоценени. 
Едно от най-големите предимства на веригата 
като работодател е разнообразието от профе-
сии, които предлага – строителство и експан-
зия, продажби и логистика, стоково снабдяване и 
маркетинг, ИТ, човешки ресурси, право, финанси 

и много други. В подкрепа на това е и фактът, че 
в края на 2017г. Lidl избира България за открива-
нето на своя нов, високотехнологичен ИТ център 
Lidl Digital, с който компанията прави сериозна 
заявка за позиционирането си в ИТ сектора. 
Успоредно с разнообразието от професии е и 
многообразието от възможности за кариерно 
развитие. Всеки 5-и в компанията е получил шанс 
за хоризонтално или вертикално развитие. Пред-
поставка за това са и програмите за развитие, 
които осигурява веригата и благодарение на кои-
то служителите є разполагат с всички условия 
да се усъвършенстват и да стават все по-добри. 

TRAINEE ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ 

Лидл България не спира да подкрепя и развитие-
то на младите кадри чрез фокусирани програми 
за студенти и ученици. Една от тях е именно 
Trainee програмата, насочена към кандидати, 
които наскоро са завършили висшето си образо-
вание или са последни семестри в университета. 
Програмата е дългосрочна, като в зависимост 
от ресора, в който се провежда, може да про-
дължи между 12 и 18 месеца. Нейното най-голя-
мо предимство е, че участниците в нея имат 
възможност за развитие до средно мениджърско 
ниво, като придобиват изключително ценен опит 
в ключови области, в които компанията оперира. 

Повече информация виж на jobs.lidl.bg









ЕДНО ГОЛЯМО СЕМЕЙСТВО,
ЕДИН УСПЕШЕН ЕКИП!

 www.mcdonalds.bg/career









The best investment  
is your career! 

Join us
Are you an ambitious graduate looking to start your career journey in an 
international company?

Any questions? Get in touch.
Please send your application at careersbg@deloittece.com

We are looking forward to hearing from you!

www.deloitte.bg 

We are searching for 
inspiring Talents to join 

 

Audit & Assurance

Consulting

Tax

We are looking for:
• Last-year students or fresh 

graduates with major in 

Administration, Economics and 
Law

• Excellent command of English 
• Strong analytical skills
• 

Excel
• 

• Rewarding experience in global 

• 
and access to e-learning 
programs

• 
and opportunity for a long-
term professional career 

• Practical focus and participation 
in real-life projects

• 











С добре разработената ни мрежа, ние сме с Вас навсякъде и ще 
намерим най-подходящото решение за транспорт и логистика.
Experience for yourself: GW moves. www.gw-world.com 

Надежден партньор навсякъде по света.

Anz_Multimodal_148x210+5_e1.indd   1 06.03.19   14:23



Cargill Áúëãàðèÿ
Öåíòúð çà ñïîäåëåíè áèçíåñ óñëóãè
ãð. Ñîôèÿ,
áóë. „Òîäîð Êàáëåøêîâ“ 71, åò. 1
www.cargill.com
www.cargill.bg 

 

 

Ïðåäñòàâÿíå

Какво е твоето професионално пътешествие в Центъра за споделени бизнес услуги на Cargill в София?

 

Íàøèòå ñâîáîäíè ïîçèöèè:

155 000 служители на Cargill в 70 страни работят непрекъснато за постига-
нето на нашата цел да изхранваме света по безопасен, отговорен и екологи-
чен начин. Всеки ден осъществяваме връзката между фермери и пазари, 
клиенти и продукти, както и между хората и животните с храната, от която 
се нуждаят, за да просперират.
Центърът за споделени бизнес услуги на Cargill в София е един от седемте 
подобни в света. Концепцията на тези центрове е да използваме мащабите и 
възможностите на Cargill в наша полза, като централизираме бизнес 
дейности, както и да работим със съответните функции, за да ги подобрява-
ме непрекъснато и да предоставяме допълнителна стойност на организация-
та. В центъра ни в София подпомагаме Cargill в сферата на финанси, човешки 
ресурси, снабдяване и логистика.

То започна със скайп интервю, докато още живеех във 
Виена. Върнах се в България, за да започна работа тук, и 
продължава вече 3 години. Първата ми позиция беше на 
Procurement Operations Coordinator. Скоро след това бях 
повишена в тийм лидер, а сега вече съм супервайзор на 
други три екипа. Радвам се на едно динамично и изпълне-
но с възможности за реализация „пътешествие“, защото 
имам възможността да развивам потенциала си на 
различни позиции.

Началото му бе през пролетта на 2018 г. Една от 
главните причини да избера да стана част от екипа на 
Cargill бе възможността да взема участие в много голям 
проект на Центъра за споделени бизнес услуги в София. 
Екипът, в който работя, е нов и може би сред най-голе-
мите тук, но въпреки това успяхме да създадем чудесна 
атмосфера за работа и да се превърнем в много сплотен 
колектив.

Кое бе новото за теб в Cargill? 

Свободата да градиш, но и да подобряваш съществува-
щите процеси. Да виждаш как усилията ти дават 
резултат и да реализираш идеите си чрез комуникация с 
различни хора, на различни нива и от различни страни.

За мен Cargill беше едно съвсем различно предизвикател-
ство. Всичко беше ново – започнах да работя в новосфор-
миран екип за нов проект към държава, за която не съм 
работил досега. 

Òîìèñëàâà Âåëè÷êîâà, Procurement Operations Supervisor, 
Cargill Strategic Sourcing and Procurement 

Äàíèåë Ìàðèíîâ, Advanced Accountant Analyst, Finance

Търсим младши специалисти в 
сферата на финансите, човешките 
ресурси, доставки  транспорт и 
логистика. Можете да се 
запознаете с актуалните ни обяви 
за работа на специалния ни за това 
сайт - cargill.taleo.net. Вижте и 
обявите ни в 
LinkedIn/company/Cargill
За повече информация ни пишете на 
CBS_Sofia_Recruitment@Cargill.com 

Какво те прави щастлив/а тук? 

Много е важно човек да намери своето място – не 
просто физически, а като усещане. Тук имам възмож-
ността да се развивам като мениджър на екипи и това 
ме прави щастлива. Общуването с хората, взимането на 
решения, както и ефектът им върху другите. Още и 
интелектуалното предизвикателство да влияя на дадени 
обстоятелства, така че да са в полза на хората, които 
ръководя, и на компанията, са значима част от нещата, 
които ме карат да вярвам, че мястото ми е тук.

Интересната работа и страхотният колектив са двете 
най-важни неща за мен тук. Харесва ми динамиката в 
компанията, различните проекти, по които имам щасти-
ето да работя, както и възможността да се развивам 
чрез тях. Също, колегите ми – те са много позитивни, 
амбициозни и истински професионалисти. Те са тези, 
които помогнаха много за бързата ми адаптация. Радвам 
се и че имаме много общи допирни точки и извън работа-
та. 





Smart decisions. Lasting value.

Audit / Tax / Advisory

Shape your future in 
a work-life balanced 
environment.

Learn.
Grow.
Become.
Succeed.

We are seeking proactive people with creativity and passion to work in our 
Audit department.

To start your career with us, please send us an up-to-date CV at office@crowe.bg.
Only short-listed applicants will be contacted for interview. 
The information received will only be used for personnel selection purposes and will be treated 
with strict confidentiality.







НИЕ ТЪРСИМ TEБ …
Моята новаработа в dm!

Ако си ...
► комуникативен и желаеш да 
работиш в екип
► инициативен и отговорен
► с желание да научаваш нови неща
► владееш немски език (предимство)
 
И цениш...
► разнообразните възможности и 
перспективи за професионално раз-
витие и израстване в кариерата
►  интересната работа с потенциал 
за разгръщане на индивидуалните 
възможности

► приятния работен климат

То тогава...
Разгледай възможностите за работа, 
които предлагаме на: 
www.dm-drogeriemarkt.bg, 
секция Работа и Кариера или изпра-
ти във вид на свободна кандидату-
ра своето мотивационно писмо, ав-
тобиография и актуална снимка на 
имейл:
job@dm-drogeriemarkt.bg!

Ние ще съхраним документите ти и при 
открила се възможност, която отговаря 
на твоя профил и квалификация, ще 
се свържем с теб!

За контакти и повече информация:
тел.: 0882 501 682 - Елена Петрова, отдел Човешки ресурси
тел.: 0882 501 722 - Лора Тодорова, отдел Човешки ресурси

С изпращане на кандидатурата си, Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани и 
обработвани от дм България ЕООД за целите на подбора и назначаването, при спазване на 
императивните изисквания на действащото законодателство.















Your journey begins here!

SofiaAtos is an
international 
information 
technology 
services 
company 
with annual revenues of  
EUR  13  billion,  
120 000 employees  
in 73 countries. 

Atos Bulgaria focuses on:
Business & Platform Solutions,
Infrastructure & 
Data Management, 
Cloud & Enterprise Software, 
Communication & 
Collaboration Services.

Atos Bulgaria employs almost 1000 people, all of them 
work in Sofia and the number is constantly growing!

Atos Bulgaria
•  Most wanted IT professionals:
SAP Consultant, .NET Developer, 
Java Developer, Managed Service Desk 
Specialist with German,  Service Engineer
•  Other key positions needed:
Business Analyst, Accountant, 
Financial Controller, AP/AR Specialist

Atos Bulgaria has 3 main offices: 
Sofia Business Park,  
TZUM Business Center, Garitage Park.

Atos cooperates with New BG University, 
Technical University, and University of 
Telecommunications & Posts, 
SPGE “John Atanassov” and TUES.

Atos Bulgaria provides services 
in following areas:

* Infrastructure Management
* Business Intelligence
* Application Management
* System Integration Services
* Enterprise Resources 
   Planning
* Project Management & 
   Project Management Office
* Unified Communication 
    Solutions
* Software Development
* Testing

The Group works with 
clients across different 
business sectors:
Food Beverage&Defense, 
Financial Services, Health, 
Manufacturing, Media & 
Utilities, Public Sector, Retail, 
Telecommunications 
and Transportation.

Our clients’ transforma-
tion challenges...
Our objective at Atos is to 
empower our clients 
on their digital journey by 
applying our in depth 
market knowledge and
portfolio of IT services. 

BUSINESS

REINVENTION

TRUST &

COM
PLIANCE

CUSTOM
ER

EXPERIENCE

OPERATIONAL

EXCELLENCE

Business
driven digital

transformation
by

… and technologies:

JV2

ShP

.NET

Oracle

SAP

Bl

LW

CT

VOIP

. NetJava / J2EE
  

SharePoint

Oracle

SAP

BI/ Big data

Linux/ Windows

Cloud Technologies

VOIP

Join us!   

                Jobs.atos.net

               Atos Bulgaria

Sofia



Т Ъ Р С И М  Т Е Б
В Тр а н с п р е с ц е н и м в и с о к о 
н а ш и т е с л у ж и т е л и ,  т я х н а т а 
отдаденост и желание да се раз-
виват.  Ако обичате динамиката,  
разнообразието и предизвикател-
ствата,  не се колебайте да се 
свържете с нас.

СВОБОДНИТЕ ПОЗИЦИИ СА:
    СПЕДИТОР
    ДИСПЕЧЕР
    КАСИЕР
ПРЕДЛАГАМЕ:
     ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 
     КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
     ДОСТОЙНО ЗАПЛАЩАНЕ
     БОНУСНА СИСТЕМА

Т р а н с п р е с  -  и н т е л и г е н т н и т е  
л о г и с т и ч н и  р е ш е н и я

Транспрес предлага висококачествени 
логистични услуги за успеха на своите 
клиенти. Стремим се да бъдем лидер при 
групажните пратки и предпочитан 
партньор за цели и частични товари не 
само в България, но и в цяла Европа. 
Всичко това с грижа за околната среда. 
Постоянното оптимизиране на процесите, 
внедряване на иновации и високото ниво 
на работа издигат компанията до нови 
висоти. Днес екипът наброява повече от 
400 души, транспортната мрежа се 
простира из цяла Европа, а автопаркът е 
един от най-модерните в България. Хората 
са сърцето на Транспрес, ето защо екипът 
продължава да влага време, усилия и 
средства за развитието на всички звена.

Лидер в транспорта и логистиката повече от 25 г. 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
НАТАЛИ МИХОВА, HR ЕКСПЕРТ
nataly.mihova@transpress.bg
tel.: +359 2 9480 550
mob.: +359 894 598 961

 www.transpress.bg                    *5015 
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Търговска верига „Фантастико” е семейна българска компания, основана през 1991 г. с открива-
нето на първия си супермаркет в гр. София. Днес компанията управлява 42 супермаркета, като 
броят им ежегодно расте. Благодарение на модерната си визия, качеството на стоки и услуги, 
богатия асортимент и доброто обслужване, веригата се развива изключително успешно на бъл-
гарския пазар.  По-големите формати супермаркети „Фантастико” разполагат с био щанд, месна, 
рибна и млечна витрина, суши  кът, топла точка, сладкарска витрина, кафетерия, детски кътове 
и площадки.
Предлагат и разнообразие от допълнителни услуги като аптеки, застрахователени брокери, Easy 
Pay, химическо чистене и др.

Компанията дължи успеха си на лоялността  и оценката на множество служители и клиенти,  
избрали фирмата  за свой работодател или магазините за свое място за пазаруване. Ежеседмич-
но във веригата пазаруват над 100 000 клиента, които се убеждават, че разнообразието, качест-
вото на храната и услугите са основен приоритет за компанията.

Във „Фантастико” работят над  3 100 човека, които са част от един професионален, сплотен и 
отговорен екип. С разрастването на веригата броят на служителите непрекъснато расте, както и 
професионалните възможности.

Постъпвайки в компанията Вие ставате част от един открит и опитен екип, който Ви подкрепя 
ежедневно. Кандидатствайте при нас и ние ще ви дадем възможност да станете част от едно  
голямо, модерно и професионално семейство. 

ПРЕДЛАГАМЕ ПОЗИЦИИ ЗА КАСИЕР И ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ:

Ние ще Ви научим как да:
∙ обслужвате нашите клиенти;
∙ маркирате закупените от клиентите стоки, как да ги опаковате и как да приемате плащането в 
брой, с карта или с ваучери за храна 
∙ предлагате за продажба активните ни промоции
∙ зареждате стоките в търговската зала
∙ грижите се за комфорта на нашите клиенти и това те да бъдат добре обслужени, 
като сте вежливи, усмихнати и отзивчиви с тях

Това което ние Ви предлагаме е:
∙ Мотивиращо възнаграждение + бонус за постигната цел на стокооборота + 60
лв ваучери за храна /месечно + карта за отстъпка при пазаруване при нас + карта за спорт
∙ Удобен график на смени (с възможност за работа на 4, 6 или 8 часа) и работа в близост до дома 
си
∙ Възможност за кариерно развитие
∙ Работа в сигурна и бързо-развиваща се компания със стабилни позиции на българския пазар
∙ Въвеждащо обучение и всекидневна подкрепа при изпълнението на задълженията си
∙ Осигурен транспорт за пътуващите от Перник

Необходими документи за кандидатстване: автобиография с посочена позиция, за която се кан-
дидатства. Документи се приемат в Централния офис на фирмата в кв.“Симеоново“, ул.“Момина 
сълза“ №14а, комплекс „SkyWay“, във всеки един наш магазин или онлайн.

Телефон за повече информация: 029692550
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Дай старт на 
кариерата си. Стани 
част от стажантската  
програма на EY.
Стартова дата: 24 септември

Косара Димитрова
Стажант в EY Bulgaria, студент последна 
година в УНСС, специалност “Финанси и сче-
товодство с преподаване на английски език”.

Всеки ден се уча от чудесни про-
фесионалисти и работя редом 
с тях. Запознах се с уникални, 
енергични, винаги готови да по-
могнат хора. Намерих и много 
нови приятели.

“

Как реши да кандидатстваш за 
стажантската програма на EY?

Реших да кандидатствам след проведена 
в университета среща с представители 
на компанията. Исках да започна своето 
кариерно развитие в сериозна и бързо 
развиваща се компания. Бях впечатлена от 
ценностите на EY и загрижеността към 
служителите.

Какво ти дава стажът в EY? 

Стажът като одитор ми предложи най-ве-
че възможността да израсна в личен план. 
Научих се и все още се уча как да се справям 
с възложените ми отговорности, да работя 
в екип, как да мисля аналитично. Всеки 
ден  се уча от чудесни професионалисти и 
работя редом с тях. Запознах се с уникални, 
енергични, винаги готови да помогнат хора. 
Намерих и много нови приятели.

Как стажът ще бъде полезен за 
бъдещото ти кариерно развитие? 

За млади хора като нас най-важни са основи-
те, които получаваме, а в EY аз получих точ-
но това, което търсих – нови знания, умения, 
насоки, ценности, приятелства, незабравими 
спомени и преживявания.

За повече информация,  
моля свържете се с нас на:  
02/81 77300

Ivona.Naydenova@bg.ey.com©
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ЗАПОЧНЕТЕ КАРИЕРАТА СИ СЪС СТАЖ, КОЙТО ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ 
ДА СИ ИЗЯСНИТЕ КОИ СА СИЛНИТЕ ВИ СТРАНИ И ДА ПРИДОБИЕТЕ 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ.
Нашата стажантска 
програма е насочена към 
студентите, които са 
завършили минимум 
втора година от 
следването си, и им дава 
шанс за работа, която е 
активна, динамична и 
предизвикателна. Нашите 
стажове, които са с 
продължителност от  2-3 
месеца, ще ви дадат 

възможност да учите чрез 
практически опит, като 
допринасяте за 
реализацията на 
различни бизнес  проекти 
и да изградите полезни 
професионални контакти. 
В хода на програмата ще 
усвоите ключови знания и 
умения, ще получавате 
подкрепа и насоки от, 
професионалистите в 

екипа, така че да се 
възползвате максимално 
от времето си с нас и да 
изградите 
професионален профил, 
който да ви гарантира 
успешна кариера след 
завършване на 
образованието си.

НАШИТЕ КОРПОРАТИВНИ ЦЕННОСТИ

hr@allianz.bg

СТАЖАНТСКИ 
ПРОГРАМИ










