
 

 

ИТР Сървисиз ЕООД е динамична и бързо развиваща се компания, осигуряваща голям 
спектър от услуги за бизнеса в сферата на ИКТ - поддръжка на изчислителни центрове, 
комуникационни мрежи, бизнес решения, чрез технологии на Microsoft, VMware и Unix 
базирани системи, VoIP системи за комуникация, разработка и поддръжка на уеб 
приложения, уеб хостинг, поддръжка и подпомагане на потребители, ИТ консултантски 
услуги, търговия с компютърно и комуникационно оборудване. 
 
СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА НА ИТР СЪРВИСИЗ ЕООД е част от цялостната политика, която 

Група ГЕОТЕХМИН провежда в подкрепа на младите и амбициозни хора в България. За нас 

ще бъде удоволствие да споделим с вас натрупания опит и да ви предадем част от знанието 

и професионализма, благодарение на които вече няколко десетилетия нашата група от 

компании се развива успешно.  

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС? 

▪ Придобиване на практически знания в реална работна среда; 
▪ Развиване на умения за прилагане на наученото в университета; 
▪ Възможност за наемане на работа и сключване на постоянен трудов договор; 

▪ Натрупване на практически опит с иновативни технологии в тясно сътрудничество с  
нашите най-добри специалисти; 

▪ Подкрепа от ментор - експерт с дългогодишен професионален опит; 
▪ Месечно възнаграждение по трудов договор по време на стажа и пакет социални 

придобивки. 
 

НАШЕТО СТАЖАНТСКО МЯСТО ЗА 2022 Г.:  

➢ Стажант Административен сътрудник в Търговски отдел 
 



 

Основни дейности и отговорности: 
▪ Сътрудничи и подпомага търговската дейност в дружеството - покупко-продажба на 

стоки, оборудване и артикули, организиране на транспорт на стоки; 
▪ Изготвя, обработва и архивира различни документи – заявки, оферти, поръчки,  

приемо-предавателни протоколи, гаранционни карти, фактури. 
 
Изисквания за заемане на длъжността: 

▪ Oбразование в следните области и направления: бизнес администрация, икономика, 
логистика, търговия - позицията е подходяща за студенти IV курс, както и за кандидати 
с малък или без опит; 

▪ Умения за работа в екип; 
▪ Добро владеене на английски език; 
▪ Добро владеене на MS Office; 
▪ За предимство се счита познаване на техническата спецификация на базови ИТ 

продукти. 
 

Личностни качества: 
Отговорност, организираност, инициативност, стремеж към самообучение и 
самоусъвършенстване, честност и лоялност, желание за професионално развитие и 
надграждане на придобитите знания и умения. 
 
Продължителност на стажа:  2 месеца.  
Период на провеждане на стажа - юли, август и/или септември. 

 

Ако нашето предложение представлява интерес за вас, изпратете своята 

кандидатура на p.aleksandrova@itrservices.eu  или office@itrservices.eu 

Ще очакваме Автобиография и Уверение от учебното заведение за записана специалност 

и завършен семестриално курс.  

Посочете периода, за който желаете и имате възможност да бъдете на стаж в дружеството, 

като имате предвид, че минималният срок е един месец. 
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Уведомяваме ви, че изпратените от вас лични данни ще бъдат разгледани при пълна 

конфиденциалност. Личните ви данни се обработват от дружеството в съответствие 

със ЗЗЛД. 
 

 


