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А. Информация за фирмата

Име на фирмата: Мусала Софт ЕИК: 130231932
Управител: Елена Маринова Уебсайт: www.musala.com
Адрес на провеждане на стажа: гр. София 1057, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, етаж 5

Описание на дейността
Мусала Софт е водеща българска компания в сферата на софтуерните услуги, специализирана в изграждане 
на цялостни софтуерни решения, реинженеринг и интеграция на информационни системи, и ИТ консултиране. 
Компанията има богат опит в предоставяне на софтуерни услуги, обхващащи целия жизнен цикъл на продукта 
или решението. Сред клиентите на Мусала Софт са както големи международни компании като DHL, EnBW, 
HP, IBM, OMV, SAP, така и малки и средни предприятия от България, Западна Европа и САЩ. 

В Мусала Софт работят софтуерни инженери, завършили най-добрите учебни заведения в България, като 
почти половината са от Факултета по математика и информатика на Софийски Университет. Сред тях има 
както млади хора, някои от които носители на медали от международни състезания по информатика, така и 
инженери с дългогодишен опит в разнообразни софтуерни проекти.  

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

Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАЖА

Отдел: Software Development Брой стажанти: неограничен
Позиция на стажанта: Junior Software Engineer Trainee
Ключови думи за дейността: разработка на софтуер
Ментор Име: Длъжност: Senior Software Engineer / Team Leader
Период на стажа: неограничена, минимум 3 месеца
Задачи, които ще изпълнява стажантът

1. Обучение  и  възможност  за  сертифициране  по  различни  софтуерни  технологии,  в  зависимост  от 
профила на стажанта

2. Участие в комерсиален проект и имплементиране на различни модули/ компоненти в зависимост от 
спецификациите му

3. Проследяване и/или участие в различни Quality Assurance дейности (например дизайн и код ревюта)

Знания и умения, които се очаква да развие в стажа
1. Развиване на знанията, придобити в университета, свързани с модернио софтуерни технологии
2. Придобиване на технологична сертификация
3. Работа в екип и отчитане 

Резултат от стажа (продукт, проект, документ)
Доклад с оценка на работата на стажанта

Условия на работа (специфични условия, предимства)
Възможност за съвместяване на стажа с програмата на Факултета по математика и информатика
Възможност за участие в различни фирмени мероприятия (тиймбилдинг, семинари)
Осигуряване на достъп до богата библиотека с технически материали 
Предоставяне на сертификат за стаж

Лице за контакт по стажантската програма (име, e-mail и телефон)1

Магдалена Иванова, Magdalena  .  ivanova  @  musala  .  com  , 02/ 969 58 21

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

Кариерен център на Философски факултет

София 1574 , бул. “Цариградско шосе” 125

Тел. 02/ 971 10 02 (251), GSM: 0888 772 397
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Б1. Изисквания към стажантите

Необходими знания
Добро разбиране на принципите на обектно ориентираното програмиране
Добро разбиране на БД концепциите
Необходими умения (технически, езикови, социални, организационни, специализирани и др.)
Добри аналитични и комуникативни умения
Добро владеене на английски език
Необходими качества
Желание за усвояване на нови технологии
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.

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

През изминалата година стажантската програма на Мусала Софт имаше много и разбообразни кандидати. 
При нас придобиха нови знания три българи от чуждестранни университети, две испанки, пет французи, 
петима студенти от ФМИ и други български университети. Стажовете са с различна продължителност, 
като задължително в края му се прави review на представянето на студента и при желание и от 2те 
страни, правим оферта за работа в Мусала Софт. Стажът е много добра възможност за студентите не 
само да развият технологичните си знания, а също така да се запознаят с процеси и методологии за 
разработка за софтуер, утвърдени като международни стандарти. 
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