
 
 

 

Осигурете своя летен платен стаж в DataCore Software Bulgaria 

Дейтакор Софтуер България ЕООД е българското подразделение на DataCore Software 
Corporation (www.datacore.com) – международна компания, базирана във Fort Lauderdale 
(САЩ), пионер в технологията за software-defined storage. Стажантската програма на Дейтакор 
Софтуер България предвижда две позиции с профил разработка и / или автоматизирано 
тестване на софтуер през лятото на 2021 г. Стажантите ще получат възможност да се обучават в 
реална работна среда, да решават истински проблеми, да добият знания и да покажат уменията 
си. Ще натрупат полезен опит в работата в международна компания, в екип от опитни софтуерни 
инженери. Те ще преминат през обучение по инсталиране и конфигуриране на основния 
софтуерен продукт, създаван и поддържан от DataCore, ще участват в разработката и тестването 
на нови компоненти и подобрения по съществуващи системи. За времетраенето на стажа се 
подписва срочен трудов договор. След края на стажа, при желание от двете страни, ще има 
възможност за подписване на постоянен трудов договор на пълен работен ден. 

Кандидатите трябва да имат възможност за между 20 и 40 часа заетост на седмица. Участниците 
ще са ангажирани в периода юни – септември 2021 г. на пълен или непълен работен ден. 
Началото и краят на стажа могат да бъдат съобразени с предпочитанията и възможностите на 
съответния кандидат. При 40-часова работна седмица продължителността на стажа е минимум 
10 седмици, при непълен работен ден съответно продължителността се удължава. Стажантите 
ще работят в офиса на фирмата в центъра на град София при спазване на епидемичните мерки 
и с минимална заетост на работните помещения. Всеки стажант ще бъде прикрепен към старши 
специалист, който да му помага с обучението и поставените задачи. 

Позициите са подходящи за настоящи студенти, завършили поне втори курс, или такива 
дипломиращи се в рамките на 2020/2021 учебна година, със задълбочени интереси и изучаващи 
компютърни науки, софтуерно инженерство, информационни технологии или сходни 
релевантни специалности, с умения за работа в екип, както и желание за развитие. Програмата 
е отворена за кандидати с основни софтуерни умения и добро владеене на английски език, 
позволяващ свободна комуникация с колеги от цял свят и работа с техническа документация. 
Желателни са познания по .NET, Windows services, Desktop applications, Cloud и / или Automation 
QA. С предимство ще се разглеждат кандидатурите на хора, които могат да демонстрират опит 
за работа в екип, независимо дали е придобит в технологичния сектор или в друга сфера. 
Допълнително предимство ще имат кандидати, които могат да покажат свои предишни проекти, 
които демонстрират техните технически умения и потенциал. 

Кандидатите е необходимо да изпратят следната информация на email 
InternshipBG@datacore.com до 16 април 2021 г.: 

 Актуално CV на английски език с данни за контакт (email и телефонен номер) 
 Мотивационно писмо в рамките на половин до една страница на английски език, 

съдържащо отговори на следните въпроси: Защо искам да започна стаж в Дейтакор 
Софтуер България? Какво очаквам от този стаж? Защо да изберат мен? 

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю, като първоначалният 
контакт ще бъде по email. 


