
 
 

Стажантска програма 2014 

Направи следващата крачка с нас 

 
 

Всяка година предоставяме възможност на талантливи млади хора да се потопят в ежедневния 

ритъм на реалния бизнес. Ставайки част от нашата стажантска програма студентите имат 

възможността да придобият нови знания и практически бизнес умения.  

 

Ние се стремим да бъдем партньори на млади таланти, които имат желание за развитие и 

амбиция да направят първата стъпка в кариерата си, черпейки от опита на едни от най-

добрите специалисти в бранша.  

 

Предимства 

 

• Да избереш областта на стажа, според интересите ти 

• Да се присъединиш към една от най-бързо развиващите се индустрии 

• Да опознаеш корпоративната култура и спецификата на телекомуникационния бизнес 

• Да приложиш знанията си на практика и да развиеш потенциала си 

• Да участваш в различни проекти в мултинационална среда 

• Да работиш с едни от най-добрите професионалисти в бранша и да спечелиш много 

нови приятели 

• Да получиш шанс за развитие и бъдещо назначение на постоянна длъжност в  

компанията 

 

Изисквания 

 

• Да си завършил успешно трети курс 

• Отлична компютърна грамотност 

• Много добро ниво на владеене на английски език 

• Да имаш интерес към конкретна област 

• Предишен професионален опит не се изисква 

 

Процес на провеждане на стажа 

 

Стажантската програма на Мобилтел е целогодишна. В началото на програмата всеки 

стажант навлиза в работния процес и се запознава с отговорностите си с помощта на 

наставник, който подготвя план за провеждането на стажа, подпомага и контролира 

изпълнението на поставените задачи. Стажантите участват в традиционните за компанията 

доброволчески тимбилдинги и вътрешни инициативи, стимулиращи креативното мислене и 

иновативни идеи. В края на програмата наставникът и стажантът оценяват степента на 

изпълнение на целите и ефективността на програмата. Всички участници получават 

специални сертификати за успешно завършена стажантска програма на официална 

церемония.  



 

Kандидатстване  

 

Можеш да кандидатстваш за стаж през цялата година, като в секция За Мтел / Кариери / 

Обяви за работа попълниш универсалния Формуляр за кандидатстване, а в полето Приоритет 

избереш „Стажантска програма...“ според направлението, в което проявяваш интерес. Не 

забравяй към кандидатурата да прикачиш мотивационно писмо, в което да ни разкажеш какви 

са твоите конкретни интереси към съответната сфера. Стажът, чиято продължителност може 

да трае от 1 до 6 месеца, се заплаща. 


