
 

 
 

 

ТехноЛогика ЕАД www.technologica.com е водеща българска софтуерна фирма, която от 

1990г. развива комплексна дейност в сферата на информационните технологии: внедряване на 

информационни системи, разработка на софтуер, консултантски услуги и специализирано обучение. 

 Традиционната стажантска програма на ТехноЛогика предлага възможност да разширите 

своите познания и да придобиете практически опит в следните направления: 

 

 Разработка на софтуер 

 Разработка на софтуер за управление на човешките ресурси HeRMeS
®
  

 Разработка на бизнес софтуер - ЕRP системи  

 Разработка на бизнес софтуер - Dynamics CRM  

 

Продължителност на стажа: 2,5 месеца  

Период на провеждане: 23.07.2012 г. - 05.10.2012 г. 

Изисквания: 

- завършен 3 курс; 

- издържани всички изпити през текущата учебна година; 

- добро владеене на английски език; 

- аналитично мислене, прецизност, високо ниво на лична организираност. 

 

ТехноЛогика предоставя на стажантите: 

 Специализирано обучение 

 Ментор от фирмата с дългогодишен опит  

 Възможност за работа по реални проекти  

 Обратна връзка за оценка на работата на стажанта 

 Възнаграждение: стажът след етапа на обучение е платен 

 

Процес по подбор на стажантите: 

1. Набиране на кандидатури - до 13.05.2012 г. 

2. Подбор по документи – до 25.05.2012 г. 

3. Изпит по SQL и интервю с успешно преминалите изпита – до 08.06.2012 г. 

4. Обявяване на избраните стажанти – 11.06.2012 г. 

 

 

http://www.technologica.com/


 
 

Кандидатстване: 

CV и мотивационно писмо, изпратени най-късно до 13.05.2012 г. на имейл:  jobs@technologica.com 

 

Свободни стажантски позиции и описание на спецификата им: 

 

 Разработка на софтуер – 5 места 

1. Обучение по Oracle и Microsoft технологии за разработка на информационни системи с 

продължителност 15-20 работни дни. 

2. Участие в един или повече проекти на фирмата, с роля, съобразена с профила на кандидата: 

Java разработчик, Oracle разработчик, MS .Net разработчик 

 

 Разработка на софтуер за управление на човешките ресурси HeRMeS
®
 – 3 места 

1. Обучение по Oracle и Microsoft технологии за разработка на информационни системи с 

продължителност 15-20 работни дни. 

2. Участие в работа по проекти за развитие и усъвършенстване на системата HeRMeS
®
 с 

използване на Oracle PL/SQL и/или MS .Net. 

 

 Разработка на бизнес софтуер - ЕRP системи – 2 места 

1. Обучение по Oracle технологии за разработка на информационни системи. Запознаване с ERP 

системите Oracle E-Business Suite и JD Edwards EnterpriseOne. 

2. Участие в проект за локализация на Oracle E-Business Suite и JD Edwards EnterpriseOne, 

включващ специфициране и разработка на допълнителни функционалности и справки. 

 

 Разработка на бизнес софтуер - Dynamics CRM – 1 място 

1. Обучение по Oracle и Microsoft технологии за разработка на информационни системи с 

продължителност 15-20 работни дни. 

2. Участие в проекти, които включват настройка, персонализация, разширение и поддръжка на 

функционалност на вградените функции на Dynamics CRM и използване на SQL Server и 

MS.Net. 
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