
СТАЖАНТ МАРКЕТИНГ 

 

Компанията предлага: 

 

Възможност за платен стаж за студенти. Ще бъдат застъпени разнообразни дейности от сферата 

на маркетинга и комуникациите, рекламата, продажбите и организирането на събития. Работата 

е в млад и динамичен екип. Програмата е практически ориентирана, с цел успешно 

представилите се стажанти да продължат своята кариера с постоянна ангажираност във фирмата. 

Ще имате възможност да развивате своята креативност и професионализъм и получавате 

подкрепа от компания лидер в своята сфера; 

За някои задачи се предлага и гъвкаво работно време, като част от възлаганите задачи могат да 

се изпълняват и дистанционно. 

 

За успешното изпълнение на длъжността се изисква: 

 

- завършено висше образование или предстоящо завършване; 

- отлично писмено и говоримо владеене на английски език; 

- ориентация към постигане на резултати; 

- добра компютърна грамотност; 

- позитивност, увереност, отговорност, организираност; 

- умения за работа в екип. 

 

Какво ще Ви помогне да станете част от екипа ни? 

 

- познания в управление на канали в социалните мрежи и интерес към рекламни кампании; 

- опит или образование в сферата на маркетинга, онлайн търговия, корпоративните комуникации, 

връзки с обществеността; 

- умения за работа с MS Office и поддръжка на уебсайтове, работа със CMS, изготвяне на 

текстове и прес съобщения, опит в създаването на имейл маркетинг кампании; 

- предишни участия в организиране на събития и кампании ще се счита за предимство; 

- опитът с програми за графична обработка ще бъде считан за предимство. 

Как да кандидатствате? 

 

Моля изпратете Ваша автобиография, актуална снимка и кратко мотивационно писмо, в което да 

опишете защо искате да се включите в програмата, какво е времето, което може да отделите по 

програмата, какви са Вашите умения и какво искате да научите от програмата. 

 

Ако имате интерес към обявената позиция, моля изпратете актуално CV и мотивационно писмо 

на имейл: dstoyanova@casino-technoloy.com Ще се свържем само с одобрените по документи 

кандидати. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани единствено и само за 

целите на настоящия подбор, съобразно ЗЗЛД. След приключване на подбора кандидатурите ще 

бъдат изтрити 


