
 

 

 
 

Нарру търси талант! 
 

Учиш графичен дизайн и вече е време да покажеш какво можеш? 

Имаш смели идеи и искаш да ги видиш реализирани? 

Харесва ти с визия да разказваш забавни истории? 

Тогава Нарру е твоята щастлива първа работа. 

В нашия маркетинг отдел има място за твоя талант като Нарру стажант 

 

Какво очакваме: 

 

 Красиви, впечатляващи и отличаващи се визии за социални мрежи и БТЛ 

активации. 

 Забавни гифове, кратки видеа, стоп-моушън, reels и  всякакви формати, в които да 

разказваш Нарру истории. 

 Умения да работиш с Photoshop, Illustrator, Adobe premier или друг софтуер за 

редактиране на видеа 

 Завършен 3-ти курс от висше образование, свързано с графичен дизайн; 

 Креативност, смелост, артистичност 
 Отговорност към работните задачи 

 Ориентираност към постигане на зададени цели 

 

 

Какво предлагаме: 

 

 Динамична работа по релани проекти в наистина Нарру екип 

 1200 лв месечно възнаграждение докато се обучаваш при нас първите три месеца 

 Възможност за постоянно назначение с много добро възнаграждение 

 Гъвкаво работно време и възможност за home office 

 Позитивно отношение и работа, която носи забавление 

 

Необходими документи: 

 

 Автобиография; 
 Портфолио; 
 Мотивационно писмо до 3000 думи 



 

 

 Препоръка от преподавател или лектор е предимство; 

 

Всички кандидати да изпращат своята заявка за участие на имейл : internship@happy.bg 

 

 

 

 

За фирмата 

 

Happy Bar & Grill е верига ежедневни ресторанти, с 26 годишна история, стартираща в 

навечерието на Коледа 1994 г., като към днешна дата има вече 23 ресторанта Happy Bar & 

Grill в големите градове и националната пътна мрежа в страната, с наложени стандарти на 

обслужване и интериор. 

Веригата е представена и извън страната с 3 ресторанта в Испания, Барселона. През 

януари 2020 г. открихме първия си ресторант в Лондон на емблематичния Piccadilly 

Circus. 

 

Благодарение на съчетанието на качество на храна, висок стандарт на обслужване и 

добавена стойност като забавление и цялостна атмосфера, в България марката Happy Bar 

& Grill е най-силната в класа си и за 13 поредни години печели наградата Любима марка и 

за петнадесета поредна година печели наградата на Асоциацията на хотелиерите и 

ресторантьорите в България за „Най-успешна ресторантска верига”. 

 
 
  
  


