
  
 

 
 

Младши Специалист по Интеграции 

 

За нас:  

BOX NOW е иновативна компания за доставка, която навлиза на българския пазар, силно 

ориентирана към клиента, осигуряваща независимост да вземете вашите поръчки, когато 

е удобно за вас, използвайки нашите автоматизирани пощенски станции. 

 

Защо да изберете BOX NOW?: 

 

BOX NOW е отлична възможност за някой, който иска да се присъедини към нова, 

динамична, технологично ориентирана, развиваща се компания със start-up култура, но по 

специфичен и добре финансиран проект, който съчетава логистика, онлайн търговия и 

обслужване на клиенти. 

Вашата 

 

Вашата роля: 

 

Търсим Младши Специалист по Интеграции за поддръжка на техническата интеграция на 

платформата за доставки BOX NOW с български онлайн магазини. Ще разговаряте 

директно с нашите партньори, ще им помагате при всякакви проблеми, свързани с 

технологиите, и ще идентифицирате важна информация, която ще ни помогне да им 

предоставим най-доброто решение. Това е отлична възможност за току-що завършил да 

бъде важна част от екипа на амбициозна компания, навлизаща на българския пазар. 

 

Необходими умения: 

 

• Бакалавърска степен по компютърни науки, инженерство или сходни в тази област 

(Дипломата е изискване, но уменията са водещи) 

• 1 година опит в работна среда 

• Способност да комбинирате Вашите комуникативни умения с техническия си опит 

• Всеки опит с CMS платформи (WooCommerce / Shopify или друга платформа за 

електронна търговия) е предимство 

• Всякакви познания за четене и разбиране на API ще бъдат високо оценени 

• Екипно ориентиран, в готовност за решаване на проблеми и внимание към детайлите 

• Български и английски език (задължително) 

 

Нашето предложение: 

 

Ние развиваме екипа си с визията да имаме най-добрите професионалисти, които 

допринасят пряко за растежа на компанията, искаме да осигурим приятно и добре 

възнаградено работно изживяване. В резултат на това предлагаме: 

• Страхотна възможност за работа и изграждане на кариера в международна компания 



  
 

 
• Отлично възнаграждение 

• Възможност за работа заедно с опитни хора, които винаги са готови да напътстват 

• Възможност за личностно и професионално развитие 

• Отлични условия на работа 

 

Вашите отговорности: 

 

• Помагате на нашите партньори с интегрирането на плъгина BOX NOW в техния онлайн 

магазин 

• Задайте разрешения и управлявайте настройките на Back-end на BOX NOW за нашите 

партньори 

• Проучете проблемите и грешките, за да ги коригирате 

• Пряка комуникация с търговския екип 

 

 

Как да кандидатствам? 

 

Ако това е предизвикателна възможност за Вас и се интересувате от нашето 

предложение, изпратете ни автобиографията си на английски език и линк към Вашия 

профил в LinkedIn на имейл recruitment@boxnow.bg. Ние ще третираме кандидатурата Ви 

с конфиденциалност, професионализъм и уважение. Ще се свържем само с одобрените 

кандидати. 
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