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BUILD YOUR FUTURE
BS Group of Companies е водеща българска група компании, специализирана в областта на
строителството, производството на строителни материали, инвестициите и развитието на
недвижими имоти и ваканционни селища. Наша мисия е да предоставяме иновативни решения в областта
на строителството за безопасна, здравословна и комфортна среда на живот. Нашата визия е да бъдем
водеща европейска група компании и предпочитано място за работа. Екипът на БС Група Компании се
състои от близо 1000 доказани професионалисти, които работят в различните бизнес направления на
организацията.
Защо да се включите в Стажантската програма на BS Group of Companies?
BS Group of Companies продължава да подкрепя младите таланти, които тепърва стартират своята кариера
в областта на строителството. Ние вярваме, че хората са най-важният актив на една организация и ценим
разнообразието от идеи, опит и умения, които те имат. Кандидатствай за Стажантската Програма в БС Група
Компании ако търсиш динамична, открита и професионална среда, в която можеш да учиш и да се
развиваш.

СТАЖАНТ СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР В БС КОНСТРУКЦИЯ
Основни ангажименти по време на стажа:
•

•
•
•
•

Ще може да видиш на практика и да се включиш активно в редица технически и административни
процеси и задачи - изготвяне на количествени сметки, работа с база данни, организация и отчитане
на строителния процес
Ще се запознаеш отблизо с технологията на строителния процес
Ще подпомагаш екипите по офертна дейност; управление на проекти; техническо ръководство на
обект;
Ще даваш идеи за оптимизиране и подобряване на процесите и услугите
Ще имаш възможността да комуникираш с всички екипи в компанията

Какво предлагаме:
•
•
•
•
•
•

Възможност да работиш заедно с доказани професионалисти
Възможност да придобиеш практически опит в реална производствена среда
Гъвкавост по отношение продължителността на стажа
Трудов договор и възнаграждение
Сертификат за успешно завършен стаж
Възможност за започване на постоянна работа след приключване на стажа

Ако ти си:
•
•
•
•
•

Завършил или студент последен курс на обучение строителен профил;
Работиш с MS Office и AutoCad (други програми за управление на строителни обекти ще се считат
за предимство);
Имаш интерес и мотивация да научиш повече и да се развиваш в сферата на производството
Отворен да учиш нови неща
Комуникираш открито, отговорен си, обръщаш внимание на детайлите

… кандидатствай сега и ни изпрати своята автобиография на careers@bsgroup.bg ! Виж повече на
www.bsgroupofcompanies.com и на @bsgroupofcompanies във Facebook, YouTube, Instagram & LinkedIn

