
 

 

ПОЗИЦИЯ: BUSINESS ANALYST 

 

Ние сме „Виола Майнд“ ООД, франчайз партньор на OSM International Group 
за България - екип, който прави революция в бизнес развитието на фирмите, 
през хората.  

Повече за дейността на OSM можете да разгледате тук -> 
https://www.facebook.com/PaoloRuggeriOsmBulgaria 

 

Какво точно правим? 

Анализираме потенциала на собственика на фирма, работим „рамо до рамо“ с 
него, за да увеличим бизнес продуктивността му, да го подпомогнем в личен план 
за по-слабите му черти. 

 

Как го правим? 

През първоначален разговор и диагностика с тест, патент на OSM. Определяме 
къде иска да стигне собственикът на бизнес и чертаем заедно „маршрута“ за 
постигане на целите му – чрез нашите специализирани обучения. 

Всеки месец провеждаме и бизнес училище за предприемачи в София – с 
постоянство към конкретни резултати (и много възможности). 

 

Търсим ТЕБ, ако си: 

• с отлични комуникационни умения; 
• с разбиране към другите, емпатия; 
• с опит в продажбите > 1 година и желание да се усъвършенстваш в тях; 
• с маниакална организация на работа; 
• с висока самодисциплина; 



• с английски език – минимум B1 (като ориентир, дипломите не са важни за 
нас, а желанието за развитие); 

• с италиански език – препоръчително, но не е необходимо; 
• при нас няма рамки - ако влезеш в „боя“ и си готов на всичко – ти си нашият 

човек! 
• мечтател …, защото имаме големи цели и искаме да изградим най-силния 

екип ❤. 

 

Какво предлагаме?  

• 2 месеца безплатни обучения в България по методологията на OSM, които 
ще подпомогнат на първо време вас и след това ще ги монетизирате и във 
финанси; 

• 1 безплатно посещение в Академията на OSM в Болоня, учене и емоция 
„от извора“ – ако станете наш колега, ще посещавате тези обучения поне 4 
пъти годишно + 2 тим билдинг активности допълнително, които се 
провеждат в Италия; 

• 2 месеца учене „на терен“ в България със старши консултант от „Виола 
Майнд“ – ще ви дадем цялото си know-how, за да бъдете успешен/успешна 
след това и самостоятелно; 

• за тези първи 2 месеца, фиксирано възнаграждение + % за резултати; 
• от месец 3+ възнаграждението ще е по схема за стимулиране, 

единствено на %, което може да достигне до 10 000 лв. нето на месец 
още на 6-тия месец. 

Позицията е подходяща за всеки, който има време, възможност и голямо желание 
за усвояване на нови знания и умения в посока продажби и консултации!  

Очакваме CV-то ти на адрес: viktoria@violamind.com. 

След получаването му, ако отговаряте на нашите условия, човек от екипа ще 
изпрати тест за попълване и одобрените кандидати ще бъдат поканени на 
интервю. 

 

Краен срок за подаване до 31.01.2023 г. 

 

*Ще се свържем само с одобрените кандидати! 

 


