
Стажант Репортер в сайт Новите родители 

www.noviteroditeli.bg 

по Програма на МОН  
„Студентски практики – Фаза 2” 

 

Ние, ВМ Финанс Груп сме българска икономическа 

група, която управлява портфолио от 9 компании в 

различни сектори – дистрибуция на бързооборотни 

стоки, логистика, печатно-издателска дейност, 

услуги – реклама, образование. Висока оценка за 

отличната ни бизнес репутация, ефективна 

стратегия и продължаващо развитие и израстване, са присъдените ни през 2015 г. 

награди от международния конкурс на банка Гутман за Най-добър семеен бизнес в 

Централна и Източна Европа, Награда за благотворителност за Централна и Източна 

Европа и Най-добър семеен бизнес в България. 

 

Мит Прес, част от ВМ Финанс Груп е водеща компания специализирана в издаването 

и разпространението на печатни произведения, рекламна дейност, организирането и 

провеждането на събития и създаването на съдържание за информационни и 

аналитични сайтове. Компанията е единствената по рода си медия насочена към 

българските мениджъри, предприемачи и собственици. 

Списание „Мениджър“ е едно от най-влиятелните бизнес издания в страната ни през 

последните 15 години. Освен него, ние сме издатели на специални годишни печатни 

издания като „Жената е“, „Първите в бизнеса“, Creative Bulgaria и създатели и на 

информационния сайт „Мениджър Нюз“ (новинарски сайт с бизнес насоченост), 

„Обекти.БГ“ (сайт за популярна наука), „Новите родители.БГ“ (посветен на мисията да 

бъдем родители). Гордеем се и с единствения по рода си в България конкурс за 

постижения в областта на висшия мениджмънт – „Мениджър на годината“. През 2020 

година МИТ Прес продуцира документален филм, посветен на финалистите в конкурса 

и излъчен премиерно в ефира на bTV. През 2020 г. проектът е надграден идейно и 

МИТ Прес заснема филм, излъчен отново по bTV, в който финалистите в конкурса 

„Мениджър на годината“ са представени през призмата на творческия дух и 

креативността. Ежегодно Мит Прес провежда събития, посветени на актуални и 

значими за бизнеса и обществото ни теми – Фарма форум, Зелен форум, Индекс 

Щастието на нацията, Отговорни производители, Банково-финансов форум и още 

много други. 

Медиите, които издава МИТ Прес са независими, частни, съблюдават Етичния кодекс 

на българските журналисти и са създадени изцяло с български капитал. 

 

По Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” 

финансиран от ОП НОИР, търсим Стажант репортер с интереси в теми Здраве, 

Образование, Семейство, Хранене, Лайфстай, Спорт и други. 

 

Кандидатстването се извършва през сайта www.praktiki.mon.bg след регистрация в 

секция Студенти/ Регистрация на студент. 
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Посетете нашият уеб сайт за повече информация  

www.noviteroditeli.bg 

 

ЗА КОНТАКТИ 

     Евгения Живанкина - Бизнас партньор Човешки ресурси 

     0894564030 
     ezhivankina@vmfgroup.com 

„Новите родители“ (https://www.noviteroditeli.bg) е сайт за радостите, тревогите и 

подвизите на родителството. Място за хора, които имат много ангажименти и 

много мечти, които се стремят към успешна кариера, но в същото време са 

отдадени докрай на семейството си и искат да предоставят най-доброто на 

своите деца. 

Посещения на сайта (на годишна база): 3,2 млн. посещения; 2,3 млн. уникални 

посетители; 4,3 млн. импресии. Facebook страницата ни има над 26 хил. 

последователи. 

Стажантите ще имат възможност да създават авторски (включително на 

медицинска и друга специфична тематика) и да адаптират преводни материали 

за сайта, да правят интервюта по зададена тема със специалисти, да следят и 

отразяват новините сред звездите и известните личности (подходящи за 

тематиката на сайта), да се запознаят от първо лице с работата и изискванията 

на онлайн медия, да участват в организацията и записите на подкастите на 

сайта. 

Ако изучавате „журналистика“, „бизнес“, „икономика“, „обществени 
комуникации“, „филология“ или друга специалност в сферата на медиите и 
творческото писане и проявявате любопитство към света, проактивен сте и 
желаете да развивате нови знания и умения, то стажантските позиции, обявени 
при нас са възможност за Вашия професионален старт.  
 
Кандидатствайте през сайта www.praktiki.mon.bg по нашата обява # 7232 
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