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Ние от „Агенция за събиране на вземания” ЕАД
знаем колко важна е подадената ръка при

стартирането на кариерата!
 

Ценим различните гледни точки и светогледи!
Готови сме да инвестираме в потенциала,

таланта и развитието ви!
 

Очакваме да направим заедно първите стъпки в
професионалния ви път и ще ви помогнем да

приложите на практика знанията си!
 

Да вървим по пътя на развитието ни и да
споделим успехите си!

 

 

Агенция за събиране на вземания“ ЕАД организира стажантска
програма, по която ще бъдат назначени студенти специалност „Право“,

които да подпомагат работата на юристите в компанията.
Ние сме небанкова финансова институция, специализирана в купуването
на просрочени вземания. Компанията съществува от 9 години и за това

време успя да се наложи като един от лидерите на пазара.

Краен срок за кандидатстване :
20.06.2019г. на и-мейл:

yordanka.mancheva@theagency.bg
hr@theagency.bg

г.



ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ
НАШАТА КОМПАНИЯ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ние сме част от B2Holding - един от лидерите в сектора за Европа. Наши клиенти са банки,
небанкови финансови институции, телекомуникационни дружества и други.
            Голяма част от дейността на компанията включва съдебно събиране на вземания,
поради което при нас работят над 60 човека на позиция Юрисконсулт. Работата на юристите
в компанията е динамична, предизвикателна и много отговорна.

Изискванията ни са:
 - завършен III-ти курс

-  добра компютърна грамотност
- адаптивност, лична мотивация

и желание за изява
- много добри комуникативни

умения

Нашето предложение:
Платен стаж в реална работна среда до 6
месеца във водеща в бранша компания, част
от международен Холдинг
Трудов договор и атрактивно
възнаграждение
Допълнителни социални придобивки -
ваучери за храна на стойност 60 лв.
допълнително здравно осигуряване и др.
Работа на пълен работен ден /с гъвкави
опции за работно време
Възможност за постоянна работа след края
на стажа
Възможност за придобиване на ценен
практически опит, знания и умения

Основни задължения на стажантите:
Управление на малък портфейл от изпълнителни дела, без финансова цел
Съдействие на юрисконсулти по искови производства
Подготвяне на заявления по заповедни производства
Посещения в съда за събиране на изпълнителни листове, справки по дела
Подготвяне на документи за завеждане на нови изпълнителни дела
Подготвяне на документи за конституиране на АСВ по вече заведени изпълнителни дела
Подготвяне на молби за извършване на справки и способи по текущи изпълнителни дела
Посещение на кантори на ЧСИ с цел входиране на молби
Други организационни задължения като получаване и разпределяне на призовки


