
Стажант CRM Програмист 

 

Position (Job Title):  

 Стажант CRM Програмист 

Active till:  

 Tue, 19/11/2013 

Job Description:  

 

VIVACOM разполага с една от най-богатите информационно-технологични среди в 

България, което осигурява лидерството й на пазара на съвременни телекомуникационни 

услуги. 

Нашите ИТ специалисти имат възможността да изпитат и приложат в реална бизнес среда 

едни от най-модерните и разпространени технологии в ИТ индустрията, като участват в 

иновативни проекти за автоматизирането на бизнес процеси в областта на маркетинг, 

продажби, билинг, финанси, счетоводство, логистика, снабдяване и други. 

  

Нашите програмисти, архитекти, тестери, аналитици и администратори работят с: 

  

·         Езици за програмиране: Java/JEE, C++, C, ABAP, PL/SQL, JavaScript и HTML 

·         Бази Данни: Oracle, MS SQL 

·         Технологии: SOA, ESB, Web Services, CGI, Spring, Hibernate, JMS 

·         Платформи: Siebel, SAP, JBoss, Weblogic, Liferay portal, TIBCO, Oracle BI 

Бихте могли да се присъедините към екипа на CRM Развитие 

 

Ако искате да: 

·         Създавате допълнителни функционалности в съществуващите CRM приложения 

·         Използвате разнообразни технологии 

·         Работите с бази данни 

·         Участвате в целия цикъл при разработка на нови функционалности 

·         Тествате и изготвяте техническа документация 

  



Ако търсите: 

·         Стаж в компанията лидер на пазара на телекомуникации в България 

·         Продължителност на стажа от 3 до 6 месеца и работно време на 4, 6 или 8 часа 

·         Възможност за професионално развитие, подкрепено от ментор 

·         Участие в интересни и различни реални проекти 

·         Динамичен и мотивиращ млад екип от висококвалифицирани специалисти 

  

Ако притежавате: 

·         Завършен 3-ти курс в сферата на информационните технологии или 

телекомуникациите 

·         Добри познания по С/С++, Java или друг обектно-ориентиран език 

·         Добри познания по  XML технологии 

·         Добри познания по SQL, PL/SQL 

·         Добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо 

·         Комуникативност и умения за работа в екип 

  

Начин на кандидатстване 

Моля, копирайте съответния 

линк http://vivacom.bg/bg/residential/careers/view?id=stazhant_crm_programist  и натиснете 

бутон „Кандидатствай“,  за да прикачете автобиография и мотивационно писмо за 

позицията и не по-късно от 19 ноември 2013. 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Location:  

 Sofia 

 

Place:  

София 

 

Language:  

English 

 

Language Level:  

good 

http://vivacom.bg/bg/residential/careers/view?id=stazhant_crm_programist


 

Other:  
Cover Letter 

CV 

 

Contact Person:  

 Василена Евстатиева 

 

Industry:  

IT 

Job Level:  

Non-managerial Expert Staff 

Type Job:  

Paid internship 

Working Time:  

full-time 

 


