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Защо да избереш UniCredit? 
UniCredit Bulbank е най-голямата банка в България и е част от водещата 
европейска финансова институция UniCredit. 
•  У нас банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни 

клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни 
компании и др. 

•  Ние сме екип от около 4000 служители, работим с близо 1.3 млн. клиенти и 
имаме 230 филиала в цялата страна. 

•  UniCredit Bulbank е лидер на пазара в областта на корпоративно, 
инвестиционно и частно банкиране, както и сред основните банки в 
банкирането за граждани и домакинства.

Ако сте любопитни да научите повече за нас, разгледайте профила на банката. 
За да бъдете винаги информирани за новостите около банката, може да ни 
следвате в социалните медии, където UniCredit Bulbank активно присъства.
Повече информация на сайта на UniCredit.

Не просто учене…
В UniCredit вярваме, че хората искат и могат да учат. Споделяме виждането, 
че това е преживяване, което продължава през целия ни живот и може да 
насърчи както личностното, така и бизнес развитието. Ние вярваме, че ученето 
насърчава иновациите, взаимоотношенията между различните култури и 
споделянето на знания. В следващите страници ще ви разкажем за част от 
възможностите и програмите за развитие, които UniCredit Bulbank предлага.

http://www.unicreditbulbank.bg/weblayout/groups/bulbankwebsite/documents/bbproductdocument/ucb_profile_march_2012_bg.pdf
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Моята банка на бъдещето
„Моята банка на бъдещето“ е проект, в който поканихме всички талантливи 
и амбициозни студенти, които вярват в себе си, имат смели идеи и искат да 
ги осъществят с подкрепата на най-голямата банка в България. Целта - да ни 
покажат как изглежда тяхната банка на бъдещето, какви продукти и услуги 
предлага тя и какво изживяване носи на своите клиенти. Два клуба - от 
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов и от Университет за Национално и 
световно стопанство, създадени в студентската онлайн платформа Kosher.bg, 
участваха в проекта и представиха идеите си пред специално жури.

Всички участници в „Моята банка на бъдещето” получиха възможността да 
започнат стаж в UniCredit Bulbank. 

Повече информация и снимки от проекта „Моята банка на бъдещето” 
можете да видите на фейсбук страницата на UniCredit Bulbank.

За студенти 

Стажантска програма в UniCredit Bulbank
Стажантската програма на UniCredit Bulbank дава шанс на студенти и млади 
професионалисти да направят първите стъпки в кариерата си заедно с нас. 

Какво ти предлага програмата?

Среща с най-добрия учител – практиката и знания от реалната бизнес среда;
Да бъдеш част от екипа на най-голямата банка в България за 3 месеца;
Гъвкаво работно време;
Работа по интересни и предизвикателни задачи;
Месечно възнаграждение;
Възможност за започване на работа след стажа.

Научи как да кандидатстваш и в кои отдели можеш да започнеш стаж, като 
посетиш страницата на програмата в интернет. 

Интересно
През миналата година в стажантската програма на 
UniCredit Bulbank участваха близо 350 студенти и 
млади професионалисти, а над 25% от тях останаха 
на работа в банката. 

http://www.facebook.com/unicreditbulbank
http://www.unicreditbulbank.bg/bg/Human_Resources/Intership/index.htm
http://www.unicreditbulbank.bg/bg/Human_Resources/Intership/index.htm


4

Мениджър за един ден 
Банката традиционно се включва в инициативата на Джуниър Ачийвмънт 
„Мениджър за един ден”, по време на която студенти или ученици са наши 
гости и могат да се запознаят с топ мениджърите на банката, да видят как се 
работи в „Банкиране на дребно” или „Корпоративно, инвестиционно и частно 
банкиране”. 

Учене за истинския живот
Това е инициатива, която е нещо различно от всичко, което сте виждали 
до момента. Насочена изцяло към вас – вашите емоции, силни страни и 
амбиции. „Учене за истинския живот“ е инициатива, чрез която споделяме 
виждането на UniCredit за развитие на лидерството. Ученето за истинския 
живот е лично пътешествие, предопределено от нашите решения, мотивация 
и усъвършенстване. То означава да се учим от опита си, преминавайки през 
различните върхове и падове на живота и взимайки максимално полезното 
от тях. 
Очаквайте го скоро и във вашия университет! 

Проекти и инициативи
UniCredit Bulbank насърчава нестандартните идеи и желанието на младите 
хора да учат и да се развиват. 

Нарисувай знанието 
Това е заглавието на проекта на UniCredit Bulbank за нов интериорен дизайн 
на помещенията на учебния център на банката. В него се включиха студенти 
от Нов български университет, а авторитетно жури вече избра победителите. 
Младите дизайнери развихриха въображението си и предложиха своите 
творчески концепции, като най-добрите от тях ще получат реализация и 
заслужена награда. 

Дни на отворените врати в IT
На 29 май 2012г. UniCredit Bulbank отвори вратите си за всички амбициозни 
и любопитни студенти, обучаващи се в сферата на информационните 
технологии, които пожелаха да видят какво е да си IT експерт или мениджър 
в най-голямата банка в България. Гостите на събитието се запознаха с екип от 
180 IT специалисти, видяха как е организирана работата с 500 сървъра, 4500 
работни станции и 150 бизнес приложения. Гвоздеят на програмата в Деня на 
отворените врати бе посещението в Data центъра на банката. Интересно

Част от активностите, които са включени в „Учене 
за истинския живот“ присъстват и в обученията за 
мениджърите на UniCredit. 
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MBA in Retail
Базирана на сътрудничеството между UniCredit и Alma Graduate School, 
MBA in Retail дава на студентите знания, умения и стратегическо мислене, 
необходими, за да реализират мениджърска кариера. Кандидатства се през 
пролетта, а началото на учебната година е през септември. MBA in Retail е 
присъствена, протича изцяло на английски език и се провежда в Болоня.

Заинтригувахме ли ви?  
Повече информация можете да намерите на сайта на UniCredit.

За професионалисти
New Europe Master in Banking and Entrepreneurship
Магистратурата предоставя задълбочено познание за европейската банкова 
система, поставяйки специален фокус върху взаимоотношенията между 
финансовите институции и предприемачите. Това, което отличава New Europe 
Master  от другите програми, е възможността за провеждане на 3-месечен 
стаж в някоя от банките или компаниите на UniCredit в Европа. Забележителна 
черта на програмата е и шансът, който тя дава на участниците да живеят в 
Италия, да усвоят италианския език и да опознаят културата на страната. 

 
Научете как да станете част от програмата като посетите сайта на UniCredit 
Bulbank.

Интересно

ИнтересноМагистратурата се провежда в 
живописния италиански град 
Конелиано, а студентският кампус 
всъщност е реновираната сграда 
на средновековен манастир. 

Болоня е “университетският център” 
на Италия, където живеят и учат 
над 100 хил. студенти от цял свят. 
Университетът в Болоня е един от 
най-старите в Европа и е основан 
през далечната 1088 г. 

https://www.unicreditgroup.eu/en/careers/students-and-graduates/scolarship---masters.html
http://www.masterbe.com
http://www.masterbe.com
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UniCredit and Universities – стипендии
Всяка година фондация UniCredit & Universities отпуска стипендии за научна 
и изследователска дейност на таланти от Европа. Тя си партнира с водещи 
европейски университети и се стреми да насърчава международния опит 
и специализация на студенти, млади хора и опитни професионалисти, без 
значение на каква възраст, с единственото условие да се изявяват в областта 
на финансите, икономиката и банкирането. Разгледайте сайта на фондацията, 
за да се запознаете с пълната гама от възможности: 
www.unicreditanduniversities.eu  
Повече информация ще откриете на сайта на UniCredit.

CIB Graduate program
CIB Graduate program е международна програма, която предоставя на млади 
специалисти възможност да започнат своята кариера. Кандидатите могат 
да избират сред позиции в области като: Клонова мрежа, Корпоративно 
банкиране, Глобални транзакции, Лизинг, Пазари, Инвестиционно банкиране. 
Програмата протича изцяло на английски език и е структурирана в няколко 
модула, които включват специализирани обучения и стаж в различни 
структури на Корпоративното и инвестиционно банкиране в Италия, Германия, 
Австрия или Великобритания.

Заинтригувахме ли ви?
Научете повече за програмата на сайта на UniCredit.

Знания

Удобно време

Бъдеще

Работа в екипПрактика
Стаж в 

UniCredit Bulbank

www.unicreditanduniversities.eu
http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/en/home.html
https://www.unicreditgroup.eu/en/careers/students-and-graduates/programs.html
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Лидерски – провеждат се в България и в UniManagement - 
центърът за развитие на лидерството в UniCredit, намиращ 
се в Торино, Италия, който предлага уникална среда за 
споделяне на опит, учене и иновации. В обученията на Uni-
Management участие взимат представители на програмите 
за развитие на висшия мениджмънт и на талантите.

Международни – за тези колеги, които искат да 
натрупат опит в международна среда, UniCredit 
предлага възможност да работят по стратегически за 
групата бизнес проекти, като се включат в програмата 
UniQuest, а за тези, които работят в Корпоративно, 
инвестиционно и частно банкиране и желаят да имат 
задълбочена подготовка в тази сфера – изборът е Master 
in CIB (Вътрешна програма, провеждаща се във водещи 
университети в Европа в продължение на 15 месеца).

Искате ли да станете  
част от нашия екип?

Ако отговорът ви е „да“, ето и основните видове обучителни програми, които 
провеждаме в UniCredit Bulbank и през които ще преминете, ако станете част 
от голямото семейство на UniCredit:

Въвеждащи – провеждат се, за да могат новите 
ни колеги да се адаптират към работната среда и 
първите им дни на работното място бъдат по-малко 
предизвикателни, по-приятни и успешни. 

Професионални – различни технически и бизнес 
обучения, специализирани за конкретната дейност 
– могат да бъдат организирани от вътрешни лектори 
или външни обучителни организации.

За личностни умения – в тази категория се 
включват обучения за управление на екипи, водене 
на презентации, провеждане на среща с клиент, 
управление на портфейл и др.



Корпоративен блог на

Животът е низ от върхове и падове.
Ние сме до вас и при двете.

Ако искате да се свържете с нас

http://www.unicreditbulbank.bg/Blog/index.htm
http://www.unicreditbulbank.bg/bg/index.htm
mailto:internship%40unicreditgroup.bg%0D?subject=
http://www.facebook.com/unicreditbulbank
http://twitter.com/uncrbulbank
http://www.youtube.com/user/BulbankVideos
https://plus.google.com/110935930264254727157/posts
http://www.linkedin.com/company/unicredit-bulbank
https://foursquare.com/uncrbulbank
http://pinterest.com/unicreditbg/



