
Стажант - Инженер роботика 

 

Ние сме Office 1. Пазарен лидер в сферата на цялостните офис решения и партньор на над 130 

000 български и чуждестранни компании. Разполагаме с мрежа от 66 собствени и франчайз 

магазина в цялата страна и със собствен, високотехнологичен складово-логистичен център с 

печатна база. Това сме ние и търсим теб. Стани стажант в Office 1 и натрупай безценен опит в 

международна компания с дългогодишен опит.  

 

Надгради знанията и уменията си в реална бизнес среда и направи своите първи 

професионални стъпки като: Инженер роботика. 

 

Какво ще правиш? 

- Ще програмираш артикулите в сегмент - Роботи, които са част от портфолиото на Office 

1; 

- Ще работиш в тясна връзка с търговките ни екипи като ги запознаваш с основните 

функционалности на роботите;  

- Ще поддържаш близък контакт с нашите корпоративни клиенти, като им презентираш и 

ги запознаваш с качествата, възможностите и приложението на роботите;  

 

Какво ти е необходимо? 

- Студент си и имаш завършен поне 2-ри курс по специалностите Компютърно и 

софтуерно инженерство, Информационни технологии или Програмиране; 

- Имаш познания по програмиране на някой от изброените езици: Python, Java, C++ или 

C#; 

- Имаш силен интерес към роботиката и програмирането; 

- Имаш силни аналитични и концептуални умения; 

- Представяш се като екипен играч с ентусиазъм, любопитство към актуалните 

технологии и желание да учиш;  

- Владееш английски език на добро ниво.  

 

Какво ти предлагаме? 

- Безценен опит и възможност за развитие във водеща международна компания; 

- Работа по вълнуващи проекти; 

- Въвеждащо обучение; 

- Ментор, към когото можеш да се обърнеш при всеки възникнал въпрос;  

- Възможност за работа на граждански договор, мотивиращо възнаграждение + 

социален пакет.  

 



Ако сме провокирали интереса ти и намираш предложението ни за предизвикателно и 

интересно кандидатствай! Нужно ти е само желание и хъс да се развиваш в света на 

автоматизацията и роботиката. На всичко останало ще те научим.  

 

 


