
 

much-net Bulgaria ЕООД (част от much-net AG) е софтуерна компания с централен офис в гр. 

Бон и дъщерно представителство в гр. София, която е специализирана в развитието и 

разпространението на финансов софтуер за различни финансови институции – 

банкови/кредитни, застрахователни, инвестиционни и управляващи дружества, фондове и 

корпорации. Успешно реализираме в Европа създадения от нас стандартизиран софтуерен 

продукт PMS (Portfolio and Risk Management System). 

 

Търсим в кратки срокове  

Математици и Информатици 

Предимство: опит с езика за програмиране C++, който използваме при развитието на нашия 
софтуер. 

 
 

Вашите основни задачи: 

 Разработване на нови функционалности 
за PMS по изискване на клиента 

 Участие в създаването на технически 
концепции и разработването на идеи 

 Внедряване на нови функционалности в 
PMS  

 Създаване на съответната необходима 
документация и методология, както и на 
описания на работния процес 

 Готовност за посещения при клиенти 

 Готовност за представяне на продукта 

Вашата квалификация: 

 Завършвате или сте завършили 
университетска програма по математика 
и/или информатика 

 Ако имате познания в сферата на 
паричните и капиталови пазари, това ще 
се считат за предимство 

 Умеете да анализирате възникналите 
проблеми систематично 

 Интересувате се от IT въпроси, както и от 
новостите в бранша 

 Имате добри комуникативни способности 
и презентационни умения 

 Работите с лекота в екип, креативен сте и 
сте организиран 

 Владеете добре говоримо и писмено 
английски; владеенето на немски е 
предимство 

 Имате желанието и готовността да 
пътувате 

Ние Ви предлагаме:  

 Приятна работна атмосфера в динамично разрастваща се компания 

 Млад, ведър и мотивиран екип 

 Добро заплащане, съобразено със задачите  

 Възможност за лично и професионално развитие 

 Сигурно работно място 

Ако се интересувате от тези разнообразни и интересни задачи, ще се радваме да ни изпратите 

Вашата кандидатура на имейл:  

Антон Григоров (a.grigorov@much-net.de) 

much-net Bulgaria EOOD ■ София ■ ул. Димитър Манов 33, офис 4 ■ www.much-net.de 
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