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А. Информация за фирмата
Име на фирмата: «Интерконсулт България» ООД
ЕИК: 121026857
Управител: Стоян Боев
Уебсайт: www.icb.bg
Адрес на провеждане на стажа: гр. София, ул.”Индже войвода” 7
Описание на дейността
(история, предмет на дейност, клиенти, брой служители, опит със стажове, фирмена култура и др.)
ICB-ИнтерКонсулт България е водеща българска софтуерна и консултантска компания, с повече от 14
годишен опит на пазара. Компанията предоставя високо-качествени и надеждни услуги в областите на
управленско и ИТ консултиране, софтуерен дизайн и развой, поддръжка и обучение на крайни клиенти.
ICB има над 240 успешно реализирани информационни проекти във водещи български компании и за
технологични лидери в чужбина.
ICB е Microsoft Gold Partner за разработка на софтуерни решения. От 1999 г. компанията е сертифицирана по
стандарт ISO 9001:2008. В ICB работят над 80 високо-квалифицирани професионалисти с дългогодишен опит
като IT разработчици и управленски консултанти с конкретни специализации в областта на енергетиката и
комуналните услуги, банковия сектор, транспорта, морското и военно дело, недвижимите имоти и държавната
администрация.
Услугите, коифирмата предоставя на своите клиенти, включват:
•
Управленско консултиране, базирано на съвременни методологии и най-добрите практики по света;
•

Цялостен дизайн, внедряване и разработване на информационни системи по задание на клиента;

•
Технологична подмяна на съществуващи информационни системи, чрез прилагане на съвременни
информационни решения и бизнес иновации, гарантиращи подобрена производителност и по-ниска стойност
за клиента;
•
Интеграция на софтуерни приложения и създаване на обобщено ниво на данни водещо до по-добра
организация и улеснен достъп до корпоративната информация.
Клиенти на ICB са водещи консултантски и ИТ компании в САЩ, Западна Европа и Скандинавия като:
•
Kongsberg Maritime - скандинавска консултантска компания, предлагаща продукти и услуги за
отбраната и корабоплаването;
•
Gunnebo - водеща скандинавска фирма, предоставяща интегрирани системи за сигурност за банковия
сектор;
•
COWI Norway – водеща консултантска и инженерингова фирма в Норвегия;
•
Advanced Computer Solutions – Британска компания, продаваща CAD софтуерни продукти, с над 15,000
клиента в целия свят за софтуерната система за автоматизирано проектиране CADDIE, създадена от ICB;
Клиентите ни в България включват редица държавни и частни организации в България: Адрес Недвижими
Имоти, Е.ОН България, Министерство на околната среда и водите, Министерство на правосъдието,
Национална Здравно-Осигурителна Каса, Приста Ойл, Софийска Вода, Национална Компания „Железопътна
инфраструктура”, и др.
Фирмата има вече три години успешен опит с реализиране на стажантски програми със студенти от ФМИ.
Повечето от стажантите, завършили стажантската си практика през предишните години вече са част от екипа
на «Интерконсулт България».
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Моля, попълнете секция Б за всеки вид позиция, която ще заемат стажантите.
Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАЖА
Отдел: Производство на софтуер
Брой стажанти: 4
Позиция на стажанта: Стажант програмист
Ключови думи за дейността:
Длъжност: Софтуерен архитект, Старши
Ментор
Име:
програмисти, Проектант на компютърни системи
Бранимир Иванов;
Владимир Андонов;
Валери Анастасов;
Нино Нинов;
Период на стажа: юни – август 2010 (След приключване на лятната изпитна сесия)
Задачи, които ще изпълнява стажантът
Стажантите ще изпълняват задачи, свързани с разработването на софтуерни приложения като използват и
обогатяват познанията си по C# .NET, ASP .NET и С++.
Знания и умения, които се очаква да развие в стажа
Разширяване на знанията в програмиране на .NET С# и С++.
Развиване на уменията за работа в екип.
Умение за работа в реална работна среда.
Резултат от стажа (продукт, проект, документ)
Завършена самостоятелна задача или изпълнена част от клиентски проект.
Служебна бележка за завършен стаж с оценка на представянето на стаажнта.
Условия на работа (специфични условия, предимства)
Добра работна атмосфера в работен колектив от млади колеги, готови да споделят уменията и знанията си.
Възможност за работа при гъвкаво работно време, отчитащо учебните ангажименти на стажантите и
служителите.
При добро представяне на стажанта – възможност за сключване на постоянен трудов договор.
Лице за контакт по стажантската програма (име, e-mail и телефон)1
Антоанета Илиева, jobs@icb.bg ; 02/8129 231
Б1. Изисквания към стажантите
Необходими знания
Необходими умения (технически, езикови, социални, организационни, специализирани и др.)
1. В стажантската програма могат да участват студенти от СУ- ФМИ с отлични познания и умения в областта
на информатиката.
2. Студентите трябва да са в трети или по-висок курс на образованието си;.
3. Технически изисквания:
- Отлични познания по програмиране на C#.NET и работа с Microsoft .NET Framework , Visual Studio .NET
- Базови познания по бази данни, в частност - MS SQL Server;
4. Умения за работа в екип (Евентуално, препоръка от преподавател във ФМИ)
5. Много добър писмен и говорим английски;
Предимства са:
•
Познания и опит в С++
•
Владеене на немски език
Необходими качества
1

Моля, посочете отговорно лице по Ваша преценка, което ще отговаря за проекта от Ваша страна.
Кариерен център на Факултет по математика и информатика
София 1164, бул.Джеймз Баучър 5
Тел. 02/ 8161 589, GSM: 0887 002 964
e-mail: fmi.career@gmail.com
Web: http://career.fmi.uni-sofia.bg

Кариерен център на Философски факултет
София 1574 , бул. “Цариградско шосе” 125
Тел. 02/ 971 10 02 (251), GSM: 0888 772 397
e-mail: office@career-ff.org
Web: http://www.career-ff.org

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

2

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.
„Създаване на система за провеждане на практически стажове на студенти от Факултет по математика и
информатика и Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
Желание за работа и кариерно развитие в областта на разработката софтуерни продукти и системи.
Други изисквания
Б2. Начин на подбор
Изисквани документи (CV, мотивационно писмо, създадени продукти и др.)
CV
Мотивационно писмо
Посочете по Ваше желание описание на създадени продукти, разработване на софтуер, участие в
изследователски проекти и т.н.
ICB е разработила набор от професионални решения, които допринасят за подобряване на бизнес климата в
организациите и създават предпоставки за намаляване на разходите и оптимизация на времето и ресурсите
при клиентите. Част от решенията на ICB включват:
•
Система за управление на документо-оборот и бизнес анализи – цялостно решение за управление на
документо-оборота, базирано на Microsoft SharePoint платформа, моделирано съобразно специфичните бизнес
процеси на клиента и предоставящо среда за генериране на мениджърски справки и отчети;
•
CADDIE – професионална CAD система на достъпна цена, предоставяща среда за създаване на
конструкторски, архитектурни, мебелни и инфраструктурни проекти;
•
ICB SAFE FAMILY– широка гама от софтуерни решения за финансовия сектор, предоставящи
автоматизирано управление на кешови транзакции и операции в търговската банка и между търговските банки,
инкасо клиентите, дружеството за касови услуги и националната банка;
•
ICB DOC TOOLS – иновативно решение за генериране на документи по специфичен клиентски проект,
което извлича информация от наличните в компанията софтуерни системи (ERP, PLM, CRM и др.) и създава
интегрирана интуитивна потребителски среда за генериране и управление на документи;
•
ICB CAR INS – решение за управление и оптимизация на процесите в сектора на застраховане на
автомобили. Решението предоставя среда за организация, комуникация, изпълнение и контрол на пълния
застрахователен цикъл при даден клиент.

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