
Покана
За участие в четвъртите „Дни на кариерата“
във Факултета по математика и информатика
към СУ „Св. Климент Охридски“, София
20 и 21 май 2013 г. от 10:00 до 17:00 ч.

Уважаеми колеги,
На 20 и 21 май 2013 г. в двора на Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“ за 
четвърти  път ще се проведат „Дни на кариерата“ под мотото „Знам и искам да го докажа“. Организатори на 
събитието са Кариерният център на ФМИ и JobTiger. Генерален спонсор на събитието е VMware Bulgaria.

Фирмите – участници могат да получат: 
•	Щанд с маса, два стола – 280 лв.
•	 Презентация пред студенти – 120 лв.
•	Щанд и презентация пред студенти – 330 лв.
•	Щанд и рекламен банер на сайта на Кариерния център за 1 година – 480 лв.
•	Щанд, презентация и рекламен банер на сайта на Кариерния център за 1 година – 530 лв.

*  Предложението включва 2 дни;
**  Презентациите се провеждат в зала на Факултета, по предварително заявен график;
***  Цените са без ДДС.

Участие във „Виртуални Дни на Кариерата във ФМИ“ - безплатно предварително публикуване на неограничен 
брой позиции за работа и стаж на сайта на Кариерен център – http://career.fmi.uni-sofia.bg, което Ви дава 
възможност за предварителна селекция на кандидати, които да поканите на интервю през „Дни на кариерата“ 
на 20 и 21 май 2013 г.

Предварителна Програма

Къде ще се проведе събитието?
Факултет по математика и информатика
към СУ, адрес: Бул. „Джеймс Баучер“ 5
(на открито, в градината на ФМИ)

Кой е поканен да участва?
Студентите на СУ „Св. Климент Охридски“,
на ТУ София, както и всички други студенти, които
търсят професионална реализация в сферата на
информационните технологии.

За регистрация, моля попълнете онлайн заявката  За допълнителна информация и записвания:
на  http://careerdays.bg/Dni-Na-Karierata-FMI/2013/app.php елеонора тодорова
 m: (+359) 884 505 609, t: (+359) 2 49 180 22, e: eleonora@jobtiger.bg
Краен срок за записване: 14.05.2013 г. Йоанна ралева                                         
 m: (+359) 884 070 906, t: (+359) 2 491 80 20, e: joanna@jobtiger.bg

Понеделник, 20 май 2013 г.
09.00 – 10.00  Настаняване и аранжиране на 

щандовете
10.00 – 10.30  Официално откриване
10.00 – 17.00  Интервюта на открито и презентации  

в зали на ФМИ

вторник, 21 май 2013 г.
10.00 – 17.00  Интервюта на открито и презентации  

в зали на ФМИ
17.00  Закриване на “Дни на кариерата”


