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Най-ценният капитал на една компания са нейните служители.

Академия „ Sunsystem ” за студенти
Целта на програмата е да подпомогне професионалното развитие на
студентите от специалности, свързани с инженерни, технически и технологични
дисциплини в университетите.
НАШИТЕ УСЛОВИЯ:

•

Кандидатите трябва да са завършили успешно първи курс от своето
обучение.

•

Да отговарят на професионалната спецификация на търсените от
компанията специалности, да притежават необходимата компютърна
и езикова компетентност. Изискванията се определят индивидуално
за всеки стажант.

•

Да попълнят заявление за стаж (предоставено от отдел „ Човешки
ресурси ”), придружено от CV и уверение от висшето училище за
завършен курс.

•

Да преминат успешно подбора по документи и интервю.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ :
1 етап – СТАЖУВАНЕ:

•

Одобрените кандидати сключват срочни трудови договори с условия
на стажуване за период от два / три / месеца.

•

НЕС ООД осигурява заплащане в рамките на минималната работна
заплата за страната, за времето на стажа и специалист, към когото
ще бъде прикрепен студента.

•

НЕС ООД подсигурява нужната база за престой на студентите от
други градове.

2 етап – ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ:

•

НЕС ООД отпуска стипендия за студенти в размер на 250 лева, два
пъти в годината на обучаващите се в специалности от катедри:
Топлотехника, Машиностроене и уредостроене, Машиностроителна
техника и технологии, Автоматика, Информатика и управляваща
техника, след като успешно са преминали перода на стажа.

•

НЕС ООД осигурява и възможност за работа по трудов договор, през
времето на получаване на стипендията за студенти от задочна форма
на обучение.

1

9700 Шумен, бул. Мадара 12 | тел.: 054 874 555 факс: 054 874 556 | office@sunsystem.bg
1839 София, ул. Челопешко шосе 13 | тел.: 02 90 39 778 факс: 054 874 556 | sales@sunsystem.bg
www.sunsystem.bg | www.burnit.bg

Най-ценният капитал на една компания са нейните служители.

Условия:
-

Успешно приключен двугодишен летен стаж в НЕС ООД.

-

Общият успех от обучението не трябва да бъде по-нисък от Много
добър.

Най – добрите стажанти подписват
продължителност от три години.

трудов договор за работа в НЕС ООД, с

Лице за контакт: Миглена Данчева, Отдел „ Човешки ресурси “, tel: 0884 766 202,
e-mail: m.dancheva@sunsystem.bg
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