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СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА „БИЗНЕС В ДЕЙСТВИЕ“ 
Аз съм способен, уверен и реализиран. Постигнах това! 

С над 10-годишното си присъствие в сферата на бизнеса с недвижимите имоти, ком- 
панията Мартинс Груп се е доказала като един от безспорните лидери в бранша не 
само у нас, но и в чужбина. За доказателство сочат стотиците реализирани сделки с 
частни и корпоративни клиенти (български и чуждестранни). Ето защо се е утвър- 
дил нашият слоган „Клиентите на Мартинс са по-доволни! Попитай защо!“ 

Със своята Академия за стажанти Мартинс целенасочено предприема политика за 
инвестиция в обучението на млади кадри за нуждите на компанията. Обучителната 
програма „Бизнес в действие“ е насочена за придобиване на бизнес умения в ши- 
рок контекст, като начин на убеждаваща комуникация, поведение и етикет, както 
и всичко свързано с правенето на сериозен бизнес. 

Академията на Мартинс обявява целогодишен прием на стажанти с възможност за 
назначаване в компанията. По време на обучението стажантите осъществяват ди- 
ректна работа на терен за придобиване на професионални компетенции. 

Свободни стажантски позиции: 

 В отделите „Продажби“, „Наеми“ и „PR и реклама“. 

Период на обучение: 

 От един до три месеца в зависимост от стажа в съответния отдел. 

Изисквания за прием в Академията: 

 Силна мотивация и отговорно отношение към обучителната програма. 

 Постоянен стремеж за придобиване и надграждане на бизнес умения. 

 Възможност за минимум 20 часа седмично присъствие в компанията. 

Какво предлага компанията: 

 Отлична работна среда и перфектен колектив. 

 Обучение от висококвалифицирани специалисти, утвърдени в бизнеса. 

 Сертификат за преминато обучение в Академията и стаж в Мартинс. 

Как да се запиша в стажантската програма: 

 Изпрати своето CV на мениджъра на компанията Бизнес развитие Благовест 
Върбаков на e-mail: bvarbakoff@martins.bg. Ако имаш повече въпроси, не се 
колебай, а се обади на тел.: 0888 793 766. Ела при нас, Мартинс те очаква!!! 


