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ФОРМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ФИРМИТЕ ПАРТНЬОРИ  

по проект BG051PO001-3.3.03/78 

А. Информация за фирмата 
Име на фирмата: Хемимонд АД ЕИК: 121901351 
Управител: Димо Симеонов Уебсайт: http://www.haemimont.com 
Адрес на провеждане на стажа: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе, 7ми километър, БИЦ-ИЗОТ, офис 
413б 
 
Описание на дейността 
(история, предмет на дейност, клиенти, брой служители, опит със стажове, фирмена култура и др.) 
„Хемимонд” АД има дългогодишен опит в разработването на качествен софтуер и готови за внедряване 
системи. Основен показател за наложените с годините високи стандарти е партньорството ù с клиенти с 
установено име на международния пазар, сред които са Bacardi Brands, NYSE Group, Inc., Coca-Cola Hellenic, 
SeaChange International, Inc., АЕЦ ”Козлодуй”, Risk Management Solutions. „Хемимонд” АД специализира в 
проектирането и разработването на цялостни софтуерни решения, отговарящи на специфичните нужди на 
клиента. По този начин осигурява функционалности, които стандартните, готови продукти не могат да 
предложат. 
Екипът на “Хемимонд” АД се състои от 45 подбрани софтуерни специалисти, с най-малко двугодишен опит в 
създаването на приложения. Фирмата има опит в обучителни стажове, които подготвят стажантите спрямо 
установените от компанията практики. 

 
Моля, попълнете секция Б за всеки вид позиция, която ще заемат стажантите. 

Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАЖА 
Отдел: Разработка на софтуер Брой стажанти: 10 
Позиция на стажанта: Програмист 
Ключови думи за дейността:  
Ментор Име:  Длъжност:  
 Анатоли Илиев Старши софтуерен разработчик 
 Михаил Станчев, MCPD Business Solutions Expert (Експерт Бизнес Решения) 
 Таня Дилковска, MCITP: Database 

Developer 
Data Solutions Expert 

 Тодор Петров, MCPD Business Solutions Expert (Експерт Бизнес Решения) 
Период на стажа: 1.07 – 30.09.2010 год. 
Задачи, които ще изпълнява стажантът 
Стажантите ще трябва да разработят проект, като преминат през всички фази на разработка на софтуер от 
определяне на изискванията до предаването и представянето на крайния продукт. Ще бъдат поставени и в 
ситуация на промяна на изискванията след началото на проекта. 
Знания и умения, които се очаква да развие в стажа 
Всички студенти ще получат възможност да натрупат опит и знания в реална професионална среда, с 
прилагане на дефинирани процеси на работа, съобразени със стандартите за качество: 

• Дефиниране на изисквания и функционалности по проект; 
• Работа с функционална спецификация; 
• Работа в екип с разпределени отговорности; 
• Работа в рамките на определени срокове; 
• Оценка на времето необходимо за изпълнение на дадена функционалност; 
• Работа със система за отчитане на несъответствията (Bug Tracking System); 
• Използване на система за контрол на версиите на програмния код (Source Code Version Control); 

Резултат от стажа (продукт, проект, документ) 
Всеки стажант ще разработи проект или ще участва в разработката на групов проект, съпътстван от 
необходимата документация. 
Условия на работа (специфични условия, предимства) 
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Фирмата предлага динамична среда на работа в екип от млади специалисти, които си оказват взаимопомощ 
при разрешаването на всеки проблем. Постигането на качество и ефективност е обща цел. Работното време е 
гъвкаво. Компанията насърчава професионалното развитие и специализациите на служителите, както и 
техните идеи за разработка на софтуерни продукти. 
Лице за контакт по стажантската програма (име, e-mail и телефон)1 
Таня Дилковска 
tanya.dilkovska@haemimont.com 
GSM: 0878200527 
служ. тел: 02/9650737 

Б1. Изисквания към стажантите 
Необходими знания 

• Познания в областта на ООП и основни структури от данни; 
Необходими умения (технически, езикови, социални, организационни, специализирани и др.) 

• Добре развито логическо мислене; 
• Владеене на английски език – писмено и говоримо; 

Необходими качества 
• Желание за работа в екип; 
• Висока комуникативност; 

Други изисквания 
• Среден успех до момента на кандидатстване за участие в стажанската програма - над 5.00; 
• Интерес в сферата на информационните технологии; 

Б2. Начин на подбор 
Изисквани документи (CV, мотивационно писмо, създадени продукти и др.) 
CV  Мотивационно писмо  
Копие от диплома за средно образование;  
Посочете по Ваше желание описание на създадени продукти, разработване на софтуер, участие в 
изследователски проекти и т.н. 
 
 
 

 
C. Опит и добри практики, свързани с Вашите стажантски програми, които искате да споделите 

 

 

                                                
1 Моля, посочете отговорно лице по Ваша преценка, което ще отговаря за проекта от Ваша страна. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:fmi.career@gmail.com
http://career.fmi.uni-sofia.bg
mailto:office@career-ff.org
http://www.career-ff.org
mailto:tanya.dilkovska@haemimont.com
http://www.pdffactory.com

