
 
 

Стажантска програма на групата Лирекс.ком 
V. 8.0 

 
Дружествата от групата Лирекс.ком (Лирекс БГ, Лирекс БС, Лирекс Хай Тех, Лирекс 

Скопие) вече 25 години са водещи в областта на информационните и комуникационни 

технологии. Предлагаме консултантски и аутсорсинг услуги, цялостно проектиране, 

изграждане и поддържане на ИКТ решения и системи, разработване и поддръжка на 

софтуер, компютърно, мрежово и офис оборудване. 

Ние сме: 
• Екип от висококвалифицирани специалисти в областта на продажбите, 

управлението на проекти, консултанти, проектанти, програмисти и сервизни 

инженери 

• Партньори, сред които HP, Cisco, Microsoft, Fujitsu, DELL, Oracle, Xerox, Verint, 

Polycom, VMware, Blue Coat, LogLogic, др.  

• С над 10 офиса в България и Македония 

• Реализирали някои от най-големите и иновативни проекти за България 

 
Стажантската ни програма „Три в едно” v. 8.0 може да даде начало на Вашата IT  
кариера. Участниците ще имат възможност да приложат на практика теоритичните си 
познания, да се запознаят и да бъдат обучавани от доказани специалисти от 
компанията.  
 

Лирекс.ком предоставя на стажантите: 
• Разнообразни, предизвикателни и отговорни задачи 

• Отлична възможност за придобиване на практически познания 

• Обратна връзка и оценка на представянето 

• Възнаграждение за периода на стажа 

• Сертификат за успешно преминат курс на обучение 

• Предложение за работа в компанията за отлично предстатвилите се стажанти 

 
Профил на стажанта: 

• Завършено висше образование, студенти в 4–ти курс с техническа насоченост 

• Мотивация, инициативност, комуникативност и аналитично мислене 

• Умение за работа в екип и желание за обучение 

• Добро владеене на английски език 

 
Кандидатстване: 
CV и мотивационно писмо, изпратени на e-mail: jobs@lirex.bg с текст „LSP-17” 

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Кандидатурите се 

разглеждат при стриктна конфиденциалност според ЗЗЛД. 

 
Етапи на подбор: 

• Първоначелен подбор по документи – до 01.11. 2017 г. 

• Провеждане на персонални интервюта – до 03.11.2017 г. 

• Очакван старт на програмата - 13.11.2017 г. 

 
Продължителност на стажа: 1 месец, по 4 часа на ден 

 
Място на провеждане: София и Варна 

 
Лирекс.КОМ си запазва правото да промени стартирането и  продължителността на програмата. 
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