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Стажантска програма на Сенсика
За Сенсика
Сенсика Технолоджис е софтуерно решение за медиен мониторинг, съчетаващо
възможностите на SaaS платформа с експертизата на висококвалифициран екип от
програмисти, специалисти в областта на изкуствения интелект и медийни анализатори.

Нашето „Защо“
Сенсика Текнолоджис предоставя на клиентите си изчерпателни данни, за да им
позволи взиамането на информирани решения.

Нашето „Как“
Създадохме силни екипи, които разчитат един на друг, като същевременно ценят
екипния дух и индивидуалния принос. Ние сме смели и решителни пред
предизвикателства и никога не се задоволяваме със средното ниво. Тъй като сме
гъвкави и усърдни в работата си, създадохме вълнуваща професионална среда, от
която всеки да се развива и да се възползва.

Нашето „Какво“
Съчетаваме компетентността на разнообразен човешки потенциал с възможностите на
нашия софтуер, за да овластим нашите клиенти чрез информация. Предлагаме
цялостна система за медиен мониторинг и анализ, която осигурява на клиентите ни
възможноста да вземат информирани бизнс решения всеки ден.

Нашата програма
Сенсика предлага платена стажантска програма, приспособена към теб, твоите нужди и
желание за придобиване на нови умения. Целта ни е да те подкрепим в преминаването
ти от академичния към професионалния свят, като ти дадем възможността да
придобиеш ключовите качества и знания за всеки служител.

Какво предлагаме





Продължителност на стажа: 6 месеца
Възможността да прокарваш собствения си път и да приложиш теоритичните си
знания в практиката, като се присъединиш към динамична работна среда
Стажантски позиции в различни отдели, което ти дава възможност да избереш какво
по-добре отговаря на твоите интереси
Гъвкав график и работно време, съобразено с натовареността на твоята академична
програма
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Анализаторски екип
Нашият Анализаторски екип отговаря за изготвянето на разнообразни доклади,
съдържащи ценна информация, зивлечена чрез анализ на медийно съдържание. В този
екип ще се научиш да използваш една от водещите платформи за медиен мониторинг,
да изготвяш задълбочени медийни анализи, както и ще усъвършенстваш
изследователските си умения.
Търговски екип
Нашият екип по продажби намира и създава страхотни бизнес възможности,
предоставя добавена стойност на клиентите ни и промотира решенията на Сенсика. В
този екип ще научиш как да дефинираш нуждите на клиентите, да създаваш търговски
възможности и да генерираш маркетинг квалифицирани лийдове.
Маркетинг екип
Нашият маркетингов екип е отговорен за онлайн присъствието на Сенсика и е ценен
помощник при формирането и реаплизирането на бизнесвъзможности. Ще научиш как
да разработваш маркетингови кампании в различните ни социални платформи и ще
придобиеш знания как да създаваш ангажиращо креативно съдържание.
Оперативен екип
Нашият оперативен екип извършва своите вълшебства зад кулисите и е от основно
значение за пълноценното функциониране на компанията. Ще изпълняваш задачи,
които ефективно подкрепят бизнес практиките ни, ще подпомогаш административния
работен поток и ще участваш в създаването на различни оперативни процедури. Този
голям списък от умения ще ти даде гъвкавост да работиш в най-различни индустрии
занапред.

Изисквания






Владеене на английски език, втори език е плюс
Желание да обогатиш знанията си
Желание да внесеш своя собствен принос в работна среда
Отговорност към развитието на своя личен растеж и подкрепа на нашия бизнес
Готовност да бъдеш част от висококвалифициран и динамичен екип

Кандидатствай сега на: sensika.com/careers
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