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Компания „Нет енд Ло“ ООД обявява конкурс за стажант журналист с френски 

или английски език по теми, свързани с финансови инвестиции и финансови измами 

 

Компанията обявява конкурс за млади журналисти или студенти по журналистика за 
стаж от 3 до 6 месеца. „Нет енд Ло“ е българска компания, основана от г-н Никола Гаярдо през 
2014 година, която има за цел както да информира обществеността за рисковете, свързани с 
финансови инвестиции (чрез марката Warning Trading), така и да предлага юридическа 
консултация на хора, станали жертва на финансови измами (чрез марката Broker Defense). 

 

Кандидатите трябва да имат интерес и разбиране за света на финансите и разследващата 

журналистика, и да владеят френски или английски език.  

Стажантите ще могат да натрупат реален журналистически опит като: 

• имат за цел да следят новинарския поток в тази област в България и по света 
• имат пълната свобода да предлагат теми и съдържание по въпроси, които ще бъдат от 

интерес за нашите читатели 
• извършват разследвания във връзка с дейността на брокери и финансови организации 
• допринасят за по-голямата публичност на теми, свързани с финансови рискове, 

фалшиви инвестиции и др. 
• имат възможността да се запознаят отблизо с дейността на компанията 

 

Стажантът ще има възможност да работи както на място в офиса на компанията, така и 
дистанционно. 

Договорът за стаж ще бъде сключен за 3 месеца, като при желание от двете страни може 
да бъде продължен до 6 месеца. Стажантът ще получава месечно възнаграждение въз основа 

на извършената дейност. 

 

Кандидатите могат да изпращат автобиография и мотивационно писмо на български език 
на следния имейл адрес info@warning-trading.com. Одобрените кандидати ще бъдат поканени 
на интервю в офиса на компанията. 

 

Повече информация за дейността на „Нет енд Ло“ можете да намерите на уебсайта на 
компанията: https://www.warning-trading.com/bg/ 
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