
Стажант в Търговски отдел 

Орбико България е един от най-големите дистрибутори и доставчик на логистични услуги 
на пазара, част от Орбико Груп - водещ дистрибутор на голям брой качествени и 
световноизвестни продукти в областта на козметиката, хранителни и нехранителни 
продукти, електрически уреди, фармацевтични продукти, играчки, текстил, цигари, 
моторни масла. В дългосрочни бизнес отношения е с много международни организации, 
позволявайки на марките в тяхното портфолио да достигат до потребителите на местния 
пазар. 
 
Ние сме млад, динамичен и високомотивиран екип от специалисти и професионален 
мениджърски състав. В Орбико България вярваме, че една от мисиите ни е да откриваме 
бъдещи таланти и да растем заедно с тях. 
 
Ето защо стартираме нашата СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА В ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ, която 
предоставя възможности на младите хора да бъдат подкрепени в опознаването на 
дистрибуторския бизнес, кариерното си ориентиране и началото на професионалното си 
развитие. 
 
Ние търсим ентусиазирани, проактивни, отговорни и любознателни студенти от III и IV 
курс, бакалавърски специалности, релевантни на позицията, които да се присъединят към 
екипа на Орбико България и да работят върху реални проектни задачи. 
 
Какво предлагаме: 
• Атрактивно месечно възнаграждение и условия на работа; 
• Гъвкаво работно време; 
• Възможност за оферта за постоянна позиция при добро представяне; 
• Работа по проектни задачи в рамките на 4-8 месецa; 
• Запознаване с процесите свързани с доставката и дистрибуцията на продуктите на 
българския пазар; 
• Запознаване с цялото портфолио на Procter&Gamble – Pampers, Always, Lenor, Ariel, Old 
Spice, Fairy и др; 
• Запознаване с процесите, свързани с цялостната организация на активации тип 
„томболи“ и „игри със скреч-карти“ на българския пазар, взема участие в определянето на 
печелившите участници, както и проследява изпращането на наградите до тях; 
• Придобиване на практически опит с ERP система - SAP; 
• Обучение и подкрепа от доказали се професионалисти; 
• Опознаване на процесите в голяма международна компания; 
• Оценка на представянето; 
 
Какво очакваме: 
• Желание за придобиване на нови знания в сферата на търговията; 
• Позитивна нагласа и коректност в изпълнението на поставените задачи; 
• Комуникативност, отговорно отношение, мотивация, активност и желание за развитие; 
 
Нашите стажанти придобиват полезен опит, виждат реален резултат от своите усилия и 
развиват практически си знания и умения. 



 
Ако разпознаваш себе си в някоя от изброените възможности, не се колебай и 
кандидатствай за стаж при нас. Ние очакваме точно теб! 
 
Ще се свържем с всички кандидати, одобрени по документи. 
Конфиденциалността на данните Ви е гарантирана. 
 


