
  

  
ССТТААЖЖААННТТССККАА  ППРРООГГРРААММАА  ННАА  ГГРРУУППААТТАА  ЛЛИИРРЕЕККСС..ККООММ  ((ЛЛИИРРЕЕККСС  ББГГ,,  

ЛЛИИРРЕЕККСС  ББСС,,  ЛЛИИРРЕЕККСС  ХХААЙЙ  ТТЕЕХХ))  

ТТРРИИ  ВВ  ЕЕДДННОО  vv..  44..00  
ЧЧееттввъъррттиияятт  ккооннккууррсс  ннаа  ггррууппааттаа  ЛЛиирреекксс..ккоомм  

ДДВВАА  ММЕЕССЕЕЦЦАА  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ,,  ЗЗАА  ККООЕЕТТОО  ППООЛЛУУЧЧААВВААТТЕЕ  ВВЪЪЗЗННААГГРРААЖЖДДЕЕННИИЕЕ!!  

Дружествата от групата Люрекс.ком заемат лидерски позиции в областта на информационните 
и комуникационни технологии. Ние предлагаме консултантски и аутсорсинг услуги, цялостно 
проектиране, изграждане и поддържане на ИКТ решения и системи, разработване и поддържка 
на софтуер, компютърно, мрежово и офис оборудване. 
Екипът ни се състои от висококвалифицирани специалисти в областта на продажбите, 
управлението на прокети, консултанти, проектанти, програмисти и сервизни инженерии, които 
подпомагат клиентите при вземането на най-добрите решения за изграждене, поддържане и 
развитие на ИТ технологиите в организациите им. 
Благодарение на сериозните инвестиции в образованието и развитието на хората, в 
компанията работят едни от най-добрите ИТ професионалисти в страната, с над 500 
сертификата по програми на наши партньори и световни платформи и стандарти, като Cisco, 
Macrosoft, Verint, ITIL и др. 
 

ЗЗаа  ннаашшааттаа  ссттаажжааннттссккаа  ппррооггррааммаа,,  ннииее  ттъъррссиимм  мотивирани, инициативни и любознателни 
бъдещи ИКТ специалисти, с интереси и желание за развитие в областта на съвременните 
информационни и комуникационни технологии.    

  

ЩЩее  ииззббеерреемм  1188  ддуушшии, които да се обучават и работят в ЛИРЕКС.КОМ в продължение на два 
месеца, по 4 часа на ден. Постигналите най-добри резултати ще получат предложение за 
постоянна работа. 
 

ССттаажжааннттссккааттаа  ппррооггррааммаа  ооббххвваащщаа  няколко теоретични курса и практически задачи, при които 
участниците ще имат възможността да приложат и развият своите знания и умения. 
Оценяването е индивидуално и се състои от два компонента - оценката от всеки преминат курс 
и оценката от изпълнените практическите задачи. Всички участнци в програмата ще получат 
възнаграждение през двата месеца на обучение, както и сертификат за успешно преминати 
специализирани курсове на обучение.  
 

ААккоо  ВВииее  ссттее  студенти 3-ти или 4-ти курс, ако сте преминали успешно всички изпити и имате 
желание да се обучавате, работите и развивате в областта на информационните и 
комуникационни технологии, изпратете Вашата автобиография, мотивационно писмо и снимка 
на e-mail: jjoobbss@@lliirreexx..bbgg  с текст ““LLSSPP--1133””  в полето “Относно”.  
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според ЗЗЛД. 

 
 

                              ЕЕттааппии    
                        Първоначален подбор по документи: 

        2200  ссееппттееммввррии  22001133  гг..  --  ККРРААЕЕНН  ССРРООКК  ЗЗАА  ППООДДААВВААННЕЕ  ННАА  ДДООККУУММЕЕННТТИИ!!  
 

                        Провеждане на персонални интервюта: 

        3300    ссееппттееммввррии  ––  1111  ооккттооммввррии  22001133  гг..  
 
                        Очакван старт на програмата:  

          2200  ооккттооммввррии  22001133гг..  
 

Лирекс.КОМ си запазва правото да промени стартирането, продължителността на програмата по всяко време преди и по 
време на конкурса.  

  

  


