
                                                                              
 

Стажантска програма 2017  
 
 
Мениджмънт Бизнес Машин (M&BM) ООД е водеща компания в предлагането на цялостни решения за оптимизиране и 
управление на печатни среди и работни процеси свързани с документооборота.  
 
Ние сме единственият акредитиран партньор на Xerox за България в предлагането на услугата ”Managed Print Services". 
 
В продължение на 25 години компанията предлага на българския пазар продукти и услуги, отговарящи на непрекъснато 
променящите се пазарни изисквания. Освен иновативните решения в IT областта, компанията е лидер в областите продажба на 
копирни хартии, специални хартии, картони и канцеларски материали. 

 
Направления на програмата: 
Стажантската програма на “М&BM” е предназначена за студенти от специалностите: 
 
 Маркетинг 
 Продажби и е-бизнес  
 Информационни технологии  
 Мениджмънт и бизнес информационни системи 
 Компютърни системи и технологии 
 
Условия за кандидатстване: 
За участие в програмата се допускат студенти, завършили успешно втори курс от бакалавърска степен на обучение, с добра 
компютърна грамотност и владеене на английски и/или немски и/или френски и/или италиански език, aналитично мислене, 
инициативност и готовност за работа в екип. Мотивирани да придобият нови знания, а също и да приложат наученото в 
реална бизнес среда.  
 
Кандидатите могат да заявяват участие, като изпратят актуална автобиография, и кратко мотивационно писмо на адрес: 
jobs@mbm-bg.com. 
В мотивационното писмо, кандидатите ще трябва да опишат уменията, интересите и амбициите си за бъдещето кариерно 
развитие. Стажантската програма се отнася за офисите на компанията в град София. Контакт ще бъде осъществен само с 
одобрените по документи кандидати. Всички лични данни ще се разглеждат в пълна конфиденциалност и при съблюдаване на 
ЗЗЛД. 

 
Съдържание на програмата: 
Стажантската програма е подходяща за студенти, които имат знания и интереси в следните направления на фирмата: 
 
 Маркетинг  
 Търговия и продажби 
 Информационни технологии 
 Информатика 
 Компютърни системи 
 
Програмата ще стартира със запознаване с дейността на фирмата и основните услуги, които тя предлага. Всеки стажант ще работи 
по конкретни задачи, свързани с изпълняваните от фирмата проекти, в сътрудничество с прекия си ръководител. 

 
Периодът на стажа е от 1 до 6 месеца. Всеки стажант ще получи трудово възнаграждение.  

 
Атестация на стажантската програма 
След приключване на програмата, всеки един от стажантите ще получи индивидуална оценка, и препоръка. 

https://mbm-bg.com/paper-control
http://www.tu-sofia.bg/specialties/preview/759
http://www.tu-sofia.bg/specialties/preview/759
http://www.tu-sofia.bg/specialties/preview/809
mailto:jobs@mbm-bg.com

