


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Уважаеми колеги,

 На 6 и 7 октомври 2020 год., вторник и сряда, в централното фоайе на 
УНСС ще се проведе четвъртото издание на бизнес форума “КАРИЕРИ УНСС – 2020”, 
което се  организира от Студентския съвет при УНСС и Rabota.bg с подкрепата на 
Междууниверситетски център за развитие на кариерата. Форумът е под патронажа 
на Ректора на УНСС – проф. д-р Димитър Димитров.

 Тази година “КАРИЕРИ УНСС – 2020 г.”  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 конферентна 
програма с лекции и дискусии, работилници, фирмени презентации, които са част от 
активностите на форума. 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 – 2020 г.” ще бъдат направени няколко 
десетки презентации на топ компании. 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.

 Студентския съвет е единственият 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,                                                                                                                                           
бул. „Брюксел“ 1
УНСС, кабинет 1009
Тел.: 02/ 819 55 81                                                                                 
e- mail: sc-unwe@abv.bg                                                                       

За връзка с Rabota.bg
                                                      
гр. София 150,                                                                                                                                           
бул. „Брюксел“ 1

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



Старт от върха:

НЕ ПРОСТО РАБОТА, А КАРИЕРА

Кандидатствайте на

ЗА КОМПАНИЯТА

Сигурност и кариерни
възможности в Kaufl and

Kaufl and е лидерът в сектора
за модерна търговия в Бъл-
гария с годишен оборот, над-
хвърлящ 1.6 млрд. лева. Ком-
панията стъпва на българския
пазар през 2006 година и днес
има 60 хипермаркета в 34 гра-
да в страната. За своите близо
15 години развитие в Бълга-
рия Kaufl and се превръща в
значим фактор за развитието
на националната икономика,
в предпочитано място за па-
заруване, във верен партньор
на българските производите-
ли и в един от най-желаните
работодатели в страната.

Благодарение на дългогодишните практикантски програми
на Kaufl and България, всяка година между 70 и 100
ученици получават възможност да натрупат практически
опит в сферата на модерната търговия. От 2020 година
компанията стартира и поредица от безплатни онлайн
семинари под името We Know, You Grow. В онлайн
академията професионалисти на Kaufl and България
споделят добри практики от своята работа в компанията.

За Kaufl and като работодател основен приоритет е да раз-
вива своя екип, като му предлага възможности за кариерно
израстване и професионална преквалификация. Над 50%
от служителите остават в компанията над 3 години, а 80% от
ръководителите са вътрешно развити и повишени. Kaufl and
постига това благодарение на мащабните вътрешни обучи-
телни програми и програми за управление на таланти.
Kaufl and реализира и редица мащабни проекти за мла-
ди таланти и бъдещи професионалисти. Вече трета година
компанията провежда своя най-голям проект за развитие
на таланти „Управители на бъдещето“, чрез който търгов-
ската верига дава възможност на младежи с малък или без
професионален опит да преминат едногодишно обучение,
след което директно да продължат кариерата си в ком-
пания на постоянен трудов договор и на целевата за тях
експертна или ръководна позиция.

Kaufl and има четири основни структури: магазинната мрежа, където близо 5500 човека се грижат за свежестта на
продуктите и комфортното пазаруване на клиентите, най-големият и един от най-модерните в България логистичен
център с екип от 500 човека, административният офис, където работят над 400 професионалисти в сфери като
продажби, търговия, човешки ресурси, финанси и много други, и технологичната компания Kaufl and Service IT Hub.

kariera.kaufl and.bg или на

email: recruitment@kaufl and.bg

преминати обучителни
програми за 2019-та

обучeни служители
за 2019-та

придобивки
в социалния пакет

ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛНИ 
ПРИДОБИВКИ ЗА 2019-ТА







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

• 



Разкрий 
потенциала си
с Банка ДСК.
Започни кариера
с програмата ДСК Ново Начало.





За „Луфтханза Техник София“

„Луфтханза Техник София“ е част от „Луфтханза Техник Груп“ – световен 
лидер в поддръжката и основния ремонт на самолети, компоненти и 
двигатели. От откриването си през 2007г. до сега, „Луфтханза Техник 
София“ се наложи като един от водещите центрове за основен ремонт и 
техническа поддръжка на самолети в Европа. Българското подразделение 
е с 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. Понастоящем компанията разполага с осем хангара за поддръжка 
и ремонт на самолети.
Благодарение на благоприятното си географско разположение 
„Луфтханза Техник София” има капацитета да обслужва клиенти от цяла 
Европа, Близкия изток и Африка. Високото качество, бързина и 
професионализъм на работа утвърждават добрата репутация на 
компанията и нейното стратегическо място в цялостната структура на 
„Луфтханза Техник Груп“. 
Към днешна дата в „Луфтханза Техник София” са заети над 1 200 
служители.

Контакти:
Манол Станчев, 
Отдел „Човешки ресурси“, 
Специалист „Подбор“, 
Тел: +359-2-460-12-89
Имейл: manol.stanchev@lht-sofia.com

Отдел „Човешки ресурси“,
Тел: +359 882 889 399, 
Имейл: careers@lht-sofia.com





Join 
Us

sumup.com/careers







СТАНИ И ТИ
ЧАСТ ОТ НЕГО








