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Намери своето място ...Намери своето място ...

Участвай в стажантската програма на НЕМЕЧЕК БългарияУчаствай в стажантската програма на НЕМЕЧЕК България

Изпрати своето CV на e-mail: 
jobs@nemetschek.bg

Срокът за подаване на документи 
и подбор на кандидати е 15 Юни.

Начало на стажа – 25 Юни.

www.nemetschek.bg

Ние подкрепяме, развиваме и мотивираме 
нашите служители да бъдат част от изграждането на 

корпоративната ни идентичност.

Търсим млади хора за стаж, които споделят нашата визия и са готови да приемат 
предизвикателствата на най-динамично развиващия се бранш.

Немечек предлага възможност за технологично обучение и професионално развитие в 
сферата на Информационните Технологии, атрактивна стипендия, съобразена със 
спецификите на бранша и постигнатите резултати, възможност за сключване на постоянен 

трудов договор при успешно приключване на стажа.

Подходящи кандидати са позитивните, мислещи и отговорни личности с добро ниво на писмен 
и говорим Английски език. Предимства са уменията за анализ и оценка на различни 

алтернативи при проектиране на софтуер и познания в областта на C++, JAVA и .NET 
технологиите.

Ние подкрепяме, развиваме и мотивираме 
нашите служители да бъдат част от изграждането на 

корпоративната ни идентичност.

Търсим млади хора за стаж, които споделят нашата визия и са готови да приемат 
предизвикателствата на най-динамично развиващия се бранш.

Немечек предлага възможност за технологично обучение и професионално развитие в 
сферата на Информационните Технологии, атрактивна стипендия, съобразена със 
спецификите на бранша и постигнатите резултати, възможност за сключване на постоянен 

трудов договор при успешно приключване на стажа.

Подходящи кандидати са позитивните, мислещи и отговорни личности с добро ниво на писмен 
и говорим Английски език. Предимства са уменията за анализ и оценка на различни 

алтернативи при проектиране на софтуер и познания в областта на C++, JAVA и .NET 
технологиите.

System Adminstration

Ако системната администрация ви е интересна, даваме ви шанса да се занимаете с 
неща като:
   � локални мрежи, базирани на Windows Active Directory
  � системи за  IP телефония
  � системи за защита от зловреден код (antivirus, antispam & malware)
 � VPN връзки между отдалечени локални мрежи
 � Конфигуриране и поддържане на Windows и Linux базирани мрежови сървъри, съвъри 
на приложения и работни станции

Quality Assurance

Немечек предлага отворени позиции за QA стажанти.
Кандидатите трябва да имат добри технически познания и да бъдат добре 
запознати с:
  �  OS: Windows
 �  DB: MySQL, Microsoft SQL, Oracle

Development

Ако търсите развитие в областта на C++, C# и .Net ще получите 
шанса да се занимавате с разработка на CAD системи и 
Интернет приложения на базата на Windows Presentation 

Foundation, Silverlight, Microsoft Azure и други.

Ако JAVA-та е вашата стихия можете да 
обогатите познанията си за: 

      � потребителски интерфейс - JSF,  
Eclipse RCP, Google Web Toolkit, Wicket

    �  бази от данни – Oracle
  � Java Script и CSS

 �  JBoss 


