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 СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА               ПРОСИСТ ЛАБС ЕООД 
 

ПроСист Лабс ЕООД е дъщерна на немската ProSyst Software GmbH. Основният предмет на дейност 

е разработката на системи за автомобили, мобилни устройства и автоматизирано управление на 

уреди в дома и офисa. Вече сме разработили множество проекти за изграждане на комплексни 

крайни решения за BSH, Miele, Philips, Siemens, BMW, Bosch, Cisco Systems, France Telecom, 

Renault, Telefonica, Telekom Austria, Toshiba, HP, Motorola и др.  

Служители на ПроСист Лабс участват в разработката на спецификации и иновативен софтуер в 

рамките на OSGi Alliance,  Java Community Process, Eclipse Foundation, Apache Foundation, Home 

Gateway Initiative, UPnP Forum и др. 
 

Целта на стажантската програма е предоставяне на възможност на определен брой студенти от 

ФМИ да обогатят теоретичните си знания по софтуерно инжeнерство и да придобият практически 

опит в областта на разработването и тестването на софтуерни платформи, които дават възможност 

за доставка на съдържание и приложения  за устройства и сървъри. 
 

Стажът включва обучение по технологиите, използвани във фирмата в зависимост от 

профила и желанието на кандидата: 

 OSGi и Embedded Java технологии  

 Системи за автоматизация в дома  

 SOA, Cloud Computing,  Service Delivery & Remote Management 

 Софтуерно тестване и Quality Assurance  

 Обучение по софтуерни технологии и процеси, ISO 9001:2008, изготвяне на техническа 

документация и на архитектура и дизайн на софтуер 

 Участие в един или повече проекти на фирмата  

 

Продължителност: 3 месеца  
 

Организация:  

 Набиране на кандидатури: до 25 юни 2012 г.  

 Одобряване на кандидатурите (интервю и изпит): 10 юни - 1 юли 2012 г. 

 Провеждане на стажа: 1 юли – 1 октомври 2012 г. 
 

Изисквания към студентите стажанти 

 Първоначални познания по Java и/или C++ 

 Говорим и писмен английски език 

 Успешно представяне на интервю и изпит  

 4-ти курс бакалавър и/или магистър. Това условие не е задължително, но е предимство 
 

Възнаграждение: 

Стажът в ПроСист Лабс ЕООД е платен. Срочен трудов договор за периода. Фирмата не поема 

разходите за транспорт и релокация в София по време на интервютата и провеждането на стажа. 

 

Смятате ли че имате специфична квалификация, която Ви прави ИДЕАЛНИЯТ СТАЖАНТ за 

нас? Изпратете Вашето резюме(CV) на е-mail:  

 

staj@prosyst.bg 
 

Стажът ще се проведе в офиса на ПроСист Лабс ЕООД в гр. София, ул. Владайска 48 


