
Участвам в 
целия жизнен 

цикъл на създаване 
на софтуерни 

продукти

Имам 
възможност да се 

реализирам в 
компания, за която 

всеки човек е 
важенРаботя по 

системи, които 
носят добавена 

стойност за 
обществото

Получавам 
систематизирано 

обучение

Научавам нови 
неща всеки ден от 

доказани 
професионалисти 

Етапи на подбор:
• набиране на кандидати - 15.03 - 30.06.2021 г.; 
• подбор, изпит по SQL, алгоритмични задачи - всеки месец до 09.07.2021 г.; 
• обявяване на избраните стажанти - след успешно издържан тест и интервю.

Ние очакваме от теб:
• завършени курсове по програмиране или бази данни;
• издържани всички изпити през текущата учебна година;
• интерес и желание за развитие в сферата на разработка на софтуерни продукти, 
 релационни бази данни и/или .NET/Java програмиране;
• добър писмен и говорим английски език;
• аналитично и иновативно мислене, прецизност, инициативност, умения за работа в екип. 

Период на провеждане на стажантската програма: 15.04.2021 г. - 15.10.2021 г.

За да кандидатстваш, изпрати ни твоето CV 
на jobs@technologica.com

Ако искаш това - стажантската програма на ТехноЛогика е точно за теб!

Ние сме ТехноЛогика. Създаваме собствени софтуерни продукти и иновативни решения, като 
непрекъснато следим зараждащите се технологии и възможности и инвестираме в идеите на нашите 
служители.
Заедно разработваме информационни системи, които спасяват човешки живот, спестяват милиони 
часове годишно чрез административни е-услуги на гражданите и бизнеса и подпомагат българските 
фирми да бъдат по-успешни.
Развиваме екип, който не само постига повече и по-значими професионални резултати, а и иска да 
споделя знания, вярва в общи ценности и инвестира време и усилия в подобряване на средата, в  
която живеем.

Като част от нашия екип за 2,5 месеца ще получиш:
• ментор от компанията с дългогодишен опит;
• участие в един или повече проекти на фирмата, съобразено с профила ти; 
• специализирано обучение, водено от сертифицирани лектори;
• възнаграждение;
• предложение за постоянна работа в София или Бургас, ако си постигнал добри резултати по   
 време на стажа.

Започни кариерата си в 


