
СТИПЕНДИАНТСКА  
ПРОГРАМА  
 

2022/2023  

АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 

 

www.geotechmin.com 



КОИ СМЕ НИЕ? 

ГРУПА ГЕОТЕХМИН 

 32-годишна история, традиции и съществен принос за развитието на България  

 Стабилна икономическа група от 20+ компании 

 6+ сектори - минна индустрия, строителство и инфраструктура, търговия, енергия и 

околна среда, IT и консултантски услуги, недвижими имоти и консултантски проекти 

 4 000+ служители 

 2 000+ машини и оборудване 

 1 200+ значими проекти 

 250+ партньорства с компании от цял свят  

 Десетки награди за професионални постижения и социална отговорност 

 

 



ЗАЩО ДА БЪДА 
СТИПЕНДИАНТ НА 

ГРУПА ГЕОТЕХМИН 

 

 

Годишна стипендия 

Възможност за продължаване на съвместното ни 
партньорство чрез удължаване на стипендията за следваща 
академична година 

При отлично представяне по време на стажа и успешно 
продължаване/завършване на образованието си, ти ще имаш 
възможност да станеш част от екипа на Група ГЕОТЕХМИН 



 

 

Ние предоставяме възможност на нашите стипендианти да: 

 придобиват практически знания в реална работна среда 

 развиват умения за прилагане на наученото в университета 

 натрупат практически опит с иновативни технологии в тясно 
сътрудничество с нашите най-добри специалисти 

 получат подкрепа от ментор - експерт с дългогодишен професионален опит 

 работят в мотивиращ екип от доказали се професионалисти в ключови за 
индустрията на България проекти 

 получат месечно възнаграждение по трудов договор по време на стажа си 
при нас и социални придобивки 

 стартират своята професионална кариера при сключване на безсрочен 
трудов договор. 

 

 

ЗАЩО ДА БЪДА 
СТИПЕНДИАНТ НА 

ГРУПА ГЕОТЕХМИН 



 

 

6 от нашите стажанти и стипендианти от предходната академична 
година са стипендианти на Група ГЕОТЕХМИН през настоящата 
академична година. 

5 от нашите стипендианти вече стартираха своя професионален път 
в Група ГЕОТЕХМИН на безсрочен трудов договор в 2 от най-

големите ни дружества - Елаците-Мед АД и Геострой АД. 

8 наши стипендианти от академичната 2021/2022 година 
впоследствие бяха и наши стажанти и имаха възможността в 
рамките между 1 и 3 месеца да бъдат част от екипите на нашите 
дружества. 

 

 

 

УСПЕШНИ ПРИМЕРИ 

ГРУПА ГЕОТЕХМИН 



НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ ТВОЕТО БЪДЕЩЕ! 

РАЗШИРИ СВОЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ХОРИЗОНТ –  

СТАНИ НАШ СТИПЕНДИАНТ! 


