
 
 

ЗАД ”Алианц  България” 

         

Част от Allianz SE – европейски лидер в застраховането и 

финансовите услуги. Компанията има над 128- годишна история, опит, 

фирмена политика и високи стандарти по отношение на своите клиенти 

и служители. Във връзка с подпомагане дейностите на Направление“ 

Финанси, риск и контролинг“ : 

 

Стажантска позиция в  Дирекция  „Планиране и контролинг“ 

 /дългосрочна възможност/ 

Ref. N St_PK 

 

Основни отговорности: 

 

- Позицията е част от отдел „Планиране и контролинг“ на 

финансовата функция, на Алианц България; 

 

-     Като член на този ключов отдел, ти ще имаш възможност да 

допринасяш за изпълнението на финансовите цели на Алианц 

България (приходи, печалба и други ключови показатели касаещи 

дейността на компанията) 

 

-     Ще имаш възможност да трупаш практически финансов опит и 

подпомагаш дейността на отдела, изготвяйки различни доклади 

свързани с дейността на компанията; 

 

-     Ще работиш активно с Excel, PowerPoint, SAP и други IT 

системи, с които компанията оперира; 

 

-    Ще имаш възможност да се запознаеш с последните тенденциите в 

развитието на застрахователния и пенсионния сектор; 

 

Основни изисквания: 

 

-     Студент изучаващ икономическа специалност, който успешно е 

завършил минимум първи курс, с желание да се развива в сферата 

на финансите, счетоводството, контрола и застраховането; 

 

-     Много добро владеене на MS Office (по – специално Excel и 

PowerPoint); 

 

-     Аналитично мислене, внимание към детайлите, умения за работа 

с числа и спазването на срокове; 

 

-     Комуникационни умения и способност за адаптация в динамична 

среда; 

 

-     Доброто владеене на английски език е предимство; 

 

Какво ви предлааме: 

 

Възможността да бъдеш част от една, от най-големите финансови групи 

в света и България; 



  

-     Отлични работни условия; 

 

-       Платен стаж; 

 

Начало на стажа:  по взаимно договаряне. 

Продължителност:  дългосрочно. 

 

Необходими документи: 

 Автобиография. 

 

 

Документите се подават на мейл - hr@allianz.bg. Моля, посочете 

референтния номер на позицията, за която кандидатствате. 

  

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.  

 

Защитата на Вашите лични данни е основен приоритет за нас. 

Информацията от Вашата кандидатура ще бъде използвана само за 

целите на подбора, при условия на пълна конфиденциалност и стриктно 

спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни. 

Ако имате допълнителни въпроси относно това как обработваме Вашите 

лични данни, винаги можете да се свържете с нас на следните адреси: 

ЗАД Алианц България, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 59, София 

data.privacy@allianz.bg 
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