Програма за форум
„Ден на кариерата”
25 октомври 2018 г. /четвъртък/
10.15 ч. – Официално откриване
- Приветствие от Директора на Филиала –
проф. д-р инж. Въльо Николов;
- Приветствие от Студентски съвет

Фоайе – партер и фоайе 2-ри етаж
IV корпус

Фирми – участници с щандове:
1. Луфтханза Техник София
www.lht-sofia.com
Луфтханза Техник Груп е световен лидер в основния ремонт и поддръжка на
самолети, самолетни компоненти и двигатели. Компанията е символ на
високо качество и надеждност.
Българското подразделение е основано през 2007 г. на обща площ от 50 000
кв. м и е специализирано в базово и линейно обслужване на тясно корпусни
самолети от семейството на Airbus и Boeing. Към момента, в компанията
работят над 1 000 служители. Разположена на Летище София, Луфтханза
Техник София е на път да се превърне в най-голямата компания, предлагаща
основен ремонт и поддръжка на Балканския полуостров, както и в един от
най-важните авиационни центрове за поддръжка в Европа.
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Развитието на Луфтханза Техник София е съпроводено с увеличаване на
потенциалните клиенти, разширяване на бизнеса, запазвайки високо качество
и надежност на предлаганите услуги.

2. Айгер Инженеринг ООД
www.aiger.com
Ние сме бутикова компания. Създаваме най-иновативните инженерингови
решения във фармацевтичната, опаковъчната и тютюневата индустрия.
За изминалите години имаме 18 световни патента, създадени в България от
български инженери. Гордеем се още с наградите си за „Зелена компания“,
„Най-иновативно производствено предприятие за 2015 година“ и
номинацията в три поредни години за „Експортьор на годината“.
Бизнес моделът ни е инженеринг по поръчка на клиента с най-високата
възможна добавена стойност. Работният процес включва измислянето на
машините – инженеринга – метала (производството на резервни части) –
сглобяване на машините – доставка – инсталация и обучение на клиентите –
след гаранционен сервиз. Ние трансформираме парчета метал в машини и
линии, струващи над 1 млн. евро.
На помощ на инженеринговия ни отдел са нашия Експерт и Ходещ Тренер.
Те са хората, които развиват нашата web базирана платформа за обучения –
Aiger Professor.
Можем да се похвалим с една от най-богатите фирмени платформи за
обучение. Тя е достъпна както от компютър, така и от мобилен телефон.
Разполагаме с различни лекции и видео уроци, които развиват знанията ни.

3. ЛАТЕКОЕР България ЕООД
www.latecoere.aero
ЛАТЕКОЕР е топ доставчик на всички големи производители на самолети в
две основни направления: Аероструктури/Самолетни конструкции и Кабелни
системи, като оперира в целия индустриален процес – проектиране,
разработване, производство и монтаж и участва в целия живот на продукта,
гарантирайки поддръжката, ремонта и промените на продукта. Основни
клиенти са Airbus, Boeing, Embraer. Със своите проектантски възможности и
оптимизирана индустриална организация, управление на доставките,
Латекоер е в уникална позиция в авиационната индустрия, комбинирайки
експертизата си в самолетната конструкция и кабелни системи.
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4. Сенсата Технолоджис България
www.sensata.com
Сенсата Технолоджис е световен лидер в производството, развитието и
продажбата на сензори и системи за контрол. С нашата широка гама от
продукти целим да подобрим сигурността, ефективността и комфорта на
потребителя. Продуктите на Сенсата могат да бъдат открити в сферата на
автомобилната, самолетната, военната, тежко-товарната и
телекомуникационната индустрии.
Средно в годината ние произвеждаме 20 000 различни продукти и доставяме
над един милиард бройки под брандовете Sensor-Nite®, Sensata®, Klixon®,
Airpax®, Dimenstions™ и Qinex™. С тези продукти помагаме да се посрещне
растящата нужда от безопасност, енергийна ефективност и по-чиста околна
среда. Разполагаме с операции и бизнес центрове в 13 държави на 4
континента.
В нашите офиси в София, Ботевград и Пловдив ние проектираме и
произвеждаме електронни и електро-механични сензорни системи с висока
добавена стойност, разпознати под името Sensor-Nite®.

5. Монди Стамболийски ЕАД
www.mondigroup.com
„Монди Стамболийски” ЕАД е част от водеща международна група за
производство на хартия и опаковки, с над 25 000 служители в 30 страни в цял
свят. Предприятието е най-големият производител на целулоза и хартия в
България и предоставя крафт хартия на множество преработватели в Европа,
Азия и Африка.
Вдъхновяващо място за работа
Служителите и тяхното многообразие са най-големият актив на компанията.
Монди Стамболийски ЕАД предоставя динамична и удовлетворяваща среда,
в която хората имат възможност да разгърнат своя потенциал.
Създаване на устойчиво бъдеще за всички нас
Устойчивостта е съществена част от бизнеса на компанията, тъй като тя знае,
че успехът й в бъдеще е свързан с благополучието на служителите й и
доброто състояние на общностите и средата, в която работи.
Въведени международни стандарти:
 Предприятието е сертифицирано съгласно ISO 9001, ISO 14000 и
OHSAS 18001
 Система за управление на риска съгласно ISO 31000
 Отговорно и устойчиво развитие на горите чрез FSCTM Chain of
Custody
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 Сертификация по ISO 50001: Система за управление на енергията
Ако искате да работите в бързоразвиваща се среда, сред множество
мотивирани хора, които се стремят към успеха, то Монди е мястото за Вас.
Ще имате възможност да развиете своя потенциал и този на компанията в
среда, която предлага голяма разнообразие от възможности.

6. БИ АЙ ЕООД
www.b-eye.com
B EYE е иновативна компания, специализирана в разработката на модерни
Business Intelligence решения. Ние помагаме на нашите клиенти да изграждaт
максимално ефективен бизнес и да реализират потенциала на информацията
скрита в техните данни. Нашата мисия е да превърнем потопа от данни, пред
които е изправена една модерна компания в лесна за усвояване информация.

7. Ес Би Тек Глобъл Лимитед – клон България КЧТ
www.sbtech.com
SBTech е глобален лидер в предоставянето на софтуеър за спортни залагания
с общо над 1000 служители в нашите офиси в България, Израел и Украйна.
Създадена през 2007 година, SBTech партнира с някои от най-успешните
имена сред топ онлайн гейминг операторите в цял свят, и в момента с
гордост обслужваме повече от 50 клиенти в цял свят.
Тук, в SBTech ние Ви даваме възможности и свобода да изградите желаната
от Вас кариера. Възможностите са ограничени единствено от Вашите
способности, мотивация и въображение. Гордеем се със своята гъвкава
работна среда, базирана на взаимно уважение и подкрепа, и с отдадеността
си да развиваме своите служители.
Вярваме в назначаването на най-добрите хора като им предоставяме всичко,
от което се нуждаят. Отвъд това, възможностите са неограничени.
Вярваме, че няма граници пред всеки талант!
Ние развиваме и инвестираме в нашия персонал, като осигуряваме:








Възможности за дългосрочно кариерно развитие;
Отлични финансови условия;
Допълнително здравно осигуряване;
Ваучери за храна;
Оценка на представянето два пъти в годината;
Програма за бонуси въз основа на постиженията;
Тийм билдинг и забавления;
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 Специализирани програми за обучение.
Ако търсите предизвикателства, станете част от екипа ни, за да растем и да се
развиваме заедно!

8. Епсилон ЧК - ООД
www.epsilon.bg
Епсилон – ООД е фирма, която предоставя висококачествени и иновативни
услуги в областта на Човешките ресурси, а именно:
1. Търсене и подбор на инженерни и мениджърски кадри за крупни
български и международни производствени компании.
В тази дейност нашият екип използва индивидуален /”бутиков”/
подход, базиран на най-добрите световни практики и на собствено ноу
– хау. Търсим на кандидат инженера не какъвто и да е стаж или каквато
и да е работа, а такъв стаж и такава работна позиция, където
инженерът, дипломирал се или не, ще разгърне своя личностен и
професионален потенциал по най-бързия и по най-оптималния начин.
Този прецизен подбор гарантира на инженера отлична мотивация,
лично удовлетворение /което пък, от своя страна, още повече
подобрява неговото /нейното представяне/, бързо доказване на
работното място, отлично представяне и реални възможности за
сигурно и устойчиво професионално и кариерно израстване.
2. Професионално и кариерно ориентиране и кариерен менторинг за
търсещите работа инженери и мениджъри.
Често попадаме на инженери, които учат не това, което харесват или
обичат. Обикновено, те са направили професионалния си избор под
натиска на семейството си, под влияние на приятели и познати и т. н.
Официалната статистика показва, че повече от една трета от младежите
в България постъпват именно така, без да отчитат собствените си
предпочитания и интереси. При работа с такива инженери, ние умело и
професионално ги насочваме към корекция на професионалната си или
кариерна пътека, така че те да могат да работят, постигайки бързи и
трайни успехи при минимален разход на сили и енергия.
3. Двуетапна индивидуална подготовка за блестящо представяне на
интервюто за работа на инженерите – кандидати за работа.
Когото един кандидат бива поканен за интервю за стажантска програма
или работа, ние не го “хвърляме в дълбоките води”, а провеждаме
двустепенно обучение с индивида, за да изградим у него нужните
знания и умения за отлично представяне на интервюто, както и
увереност и самообладание за този труден момент. Обучението по тази
програма е собствено фирмено ноу-хау и се базира на най-добрите
практики във водещите в тази област страни.
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4. Консултиране на започналите работа инженери как по-лесно и
безпроблемно да се адаптират на новото си работно място.
Нашата фирма не се старае само да устрои кандидат – инженера на
стаж или на работа, а го “обгрижва” и след това, стига да има за това
необходимост. Ние ставаме истински приятели с нашите кандидати за
стаж или работа, защото по време на изпитателния срок, а и след това
те преминават през различни трудни, дори критични за тяхното
представяне ситуации и казуси. Нашата дискретна и дипломатична
намеса им помага да “стъпят здраво на краката си” като личности и
професионалисти на новото стажантско или работно място.
5. Провеждане на групови обучения по твърди и меки умения.
Например: “Предприемачество” , “Умения за учене”, “Как да спечелим
клиента завинаги”, “Базисни търговски умения”, “Надграждащи
търговски умения”, “Базисни лидерски умения”, “Надграждащи
лидерски умения”, “Как да се справим със стреса?”, “Как да подобрим
екипността или как да станем Екипа – шампион?”, “Как да влияем на
другите, за да постигнем успехи?”, “Базисни комуникационни умения”,
“Надграждащи комуникационни умения”, “Бизнес – етикет”, “Бизнес –
етика” и много други;
6. Други консултантски услуги по управление и развитие на индивиди и
екипи.

9. Адеко България
www.adeccobulgaria.com/jobs/
Адеко Груп е водещ лидер в предоставянето на услуги в областта на
човешките ресурси. Регистрирана в Швейцария и ръководена от
мултинационален екип, Адеко Груп предоставя гъвкави схеми за управление
на човешкия капитал.
Като част от Адеко Груп, Адеко България присъства на българския пазар от
2006 г. Адеко България предоставя цялостни решения в областта на
управление на човешкия капитал като наемане и подбор на персонал,
временна заетост, управление на проекти, обучения, аутсорсинг (изнесени
услуги), HR консултации и други.
Ако търсите нови възможности за работа, Адеко България може да ви даде
достъп до повече работни места в повече компании, отколкото всеки друг.
Освен това, ние можем да осигурим ресурсите, от които се нуждаете, за да
реализирате вашите кариерни цели.
Ако се интересувате от атрактивни предложения за работа, Адеко България
ежедневно обновява онлайн базата си със свободни позиции на страницата на
Адеко България
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10. EVN България
www.evn.bg
Групата EVN България е част от концерна EVN AG – водеща австрийска
компания с централа в най-голямата австрийска федерална област - Долна
Австрия. Концернът EVN AG е със стабилни позиции на европейските
енергийни пазари и предлага на своите клиенти електро- и топлоенергия, газ,
водоснабдяване, както и термична обработка и оползотворяване на отпадъци.
В България, групата на EVN обхваща дейности в областта на
разпределението и продажбата на електрическа енергия в Югоизточна
България, топлоснабдяването в гр. Пловдив, търговия с енергия и въглеродни
емисии в региона, както и проекти в областта на възобновяемите енергийни
източници. С цел да отговори оптимално на всички очаквания на своите
клиенти, управлението на компанията следва основни принципи като
иновативни решения, сигурност на доставките и близост до клиента. Заедно с
това, EVN се придържа към принципите на корпоративната социална
отговорност и към балансирана политика за опазване на околната среда.
EVN България e инвестирала досега над 1,5 милиарда лева в българската
енергийна инфраструктура и услуги.
Големи инвеститори като EVN носят със себе си модерни модели на
управление, работа, опит и отношение към сътрудниците и предоставят
възможности за развитие в международна корпоративна среда.

11. БТЛ Индъстрийз АД
www.btl.bg
BTL е една от водещите световни компании в разработката, производството,
търговията и сервиза на електронна медицинска апаратура в три основни
направления – физиотерапия, кардиология и естетична медицина.
Преди близо 20 години, компанията разкрива търговски офис и в България, а
през 2002 г. производството и международната дистрибуция на фирмата са
локализирани в Пловдив. През 2014 г. е разкрит и Център за развойна дейност в
София, а в началото на 2017 г. такъв бе създаден и в Пловдив. През същата
година стартира и механичното ни производството за изработка на метални
детайли, основно от листов материал. Компанията работи в над 100 държави от
цял свят, като в над 54 от тях има собствени търговски фирми, а в останалите
работи чрез независими ексклузивни дистрибутори.
БТЛ има традиция в иновациите. Именно иновативната същност на компанията,
както и потенциалът и отдадеността на служителите правят възможен бързия й
растеж и увеличаването на продуктовата гама и пазарите.
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С оглед постигането на тези цели, капацитетът на компанията в България се
увеличава и нуждата от нови квалифицирани кадри в областта на електрониката,
нараства.
Избирайки BTL, ти ще имаш възможността да се развиваш, експериментираш и
учиш в подкрепяща среда, докосвайки се до най-новите постижения в
медицинската електроника.

12. АББ България ЕООД
http://new.abb.com/bg/careers
АББ функционира в България чрез една компания с централен офис в София,
както и с офиси и клонове в пет локации. Производствените бази на АББ в
страната се намират в гр. Петрич – за продукти ниско напрежение, в
гр. Севлиево – за продукти високо напрежение, и в гр. Раковски – за
продукти ниско и средно напрежение. Компанията разполага и със сервизен
център за турбокомпресори в гр. Варна, както и с Общ център по
счетоводство и човешки ресурси в гр. Раковски. АББ има над 2400 служители
в България.
Ние работим по едни от най-големите предизвикателства, пред които е
изправен света днес.
Ако търсите работа, която да има смисъл, работа по глобални проекти и
възможност да участвате в създаването на утрешните технологии, елате и
вземете участие в енергийната и производствена революция.
За 100 години ние сме измислили много начини да захраним света с
електроенергия и да подобрим производителността. Много пъти видяхме, как
съвременните технологии, големите придизвикателства и международният
опит променят кариерата на опитните професионалисти с големи амбиции.
Време ли е да преразгледате вашето бъдеще?
В АББ ние сме отдадени на нашите служители, така както сме отдадени на
нашия бизнес.
Нашите служители получават едно от най-високите нива на подкрепа,
развитие и възможности в целия бизнес свят.
Стремим се нашите служители да получават всичко необходимо, за да
реализират потенциала си, разчитайки на комбинация от структурирано
управление на талантите и възможност за обучения.
Тъй като ние вярваме, че служителите се представят най-ефективно, когато
техните интереси и умения отговарят на работата им, ние се опитваме да
направим възможно това перфектно съответствие.
Хиляди нови възможности се откриват всяка година и зависи само от нашите
служители, да приемат тяхното следващо предизвикателство, тъй като те
разбират най-добре, какво ги вълнува. Те са отговорни за проектирането на
своята кариера, в същото време, ние им предлагаме многобройни процеси и
инструменти, за да подкрепим тяхното развитие.
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Ние правим възможно личното развитите и израстване, предлагайки открит
диалог, конструктивна обратна връзка, обмяна на знания и възможности за
стъпка напред в тяхната кариера в различни насоки, като работа по различни
проекти, смяна на различни направления на нашия бизнес и различни
функции или географско местоположение.

13. Адастра България
www.bg.adastragrp.com











Адастра Груп e международна консултантска компания, специализирана в
предоставянето на услуги и решения от най-висок клас в областта на
Информационния Мениджмънт, в това число Анализ на Бизнес Информация
(Business Intelligence), Интегриране на данни (Data Integration), Управление
качеството на данните (Quality Assurance), Складиране на данни (Data
Warehousing), Управление на Ключови Бизнес Данни (Master Data
Management) и Big Data.
Адастра Груп оперира на българския пазар повече от 10 години чрез офисите
си в София и Варна. Работим в международни екипи и по проекти на водещи
в световен мащаб компании във финансовия, застрахователния,
телекомуникационния и други сектори. Подпомагаме нашите клиенти да
превръщат данните в информация и да постигат високи бизнес резултати.
Като компания, фокусирана върху управлението на знанието и иновациите,
Адастра България се стреми именно да подпомогне внедряването на
различни технологични обучения с практическа насоченост, които са
ключови за успешната подготовка и кариерно развитие служителите.
Какво е необходимо, за да станете един от нас?
Владеете SQL;
Владеете английски много добре;
Имате предишен опит или познания за работа с бази от данни;
Не се страхувате от нови предизвикателства.
Какво предлагаме ние?
Стажантски програми на пълен /непълен работен ден;
Вътрешни и външни обучения и възможности за сертифициране;
Международен обмен на знания и опит;
Работа в страхотен екип;
Бонусна система, стимулираща индивидуалното представяне.
Отворените позиции може да проверите на:
http://www.bg.adastragrp.com/careers
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14. Оптикоелектрон Груп АД - гр. Панагюрище
www.opticoel.com
Оптикоелектрон е частно акционерно дружество, специализирано в
проектиране и производство на високотехнологични, оптикоелектронни
уреди и системи за наблюдение, контрол и насочване, предназначени за
военната и гражданска индустрия.
В номенклатурата са включени оптични и лазерни мерници, уреди за дневно,
нощно и термовизионно виждане, както и различни обективи работещи в
близката IR област.
Работи се по иновативни проекти съвместно с водещи в бранша корпорации.

15. ОПТИКС АД - гр. Панагюрище
www.optixco.com
„ОПТИКС“ АД е водеща компания в оптичното производство в България и
на международния пазар. ОПТИКС е мястото, където новите идеи намират
реализация. Бързите темпове, с които се развива, участието в различни
проекти и добрите пазарни позиции, са характерни за компанията.
Дружеството печели доверието на клиенти и партньори от цял свят с
иновации в технологии и крайни продукти.
Лидерската позиция на ОПТИКС се дължи на последователната и успешно
реализирана във времето политика, чиято основна цел е комплексното
задоволяване на потребностите на ясно очертаната пазарна ниша и
изградената клиентска мрежа. От своето създаване през 1998 г., като 100%
частно дружество, ОПТИКС АД извършва целия производствен процес – от
проектиране и реализиране на прототипи до серийно производство на
елементи, възли и уреди.
Компанията разработва и произвежда специална оптика за нуждите на
армията и полицията: очила и бинокли за нощно виждане; нощни и дневни
прицели за стрелково оръжие; телевизионни системи за дневно и нощно
наблюдение; мобилни термовизионни системи за граничен контрол и
наблюдение; лазерни далекометрични системи; специализирана
измервателна и тестова апаратура ; обективи за LCD проекционни системи и
др.
"ОПТИКС" АД е първата фирма в България и една от първите организации в
Европа, внедрила успешно петорно интегрирана система за управление,
включваща следните международни стандарти: ISO 9001:2008, ISO
14001:2005, ISO/IEC 27001:2013, BS OHSAS 18001:2007 и AQAP 2110.
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Внедрена е CAD/CAM система за проектиране, анализ, изработване и
тестване на изделията в единна електронна среда, както и ERP – система за
бизнес управление на ресурсите на всички оперативни нива – доставки,
производство, продажби, финанси и счетоводство.
Фирмата разполага със собствена производствена площ, която непрекъснато
се оптимизира с оглед на дългосрочна инвестиционна програма. Към
настоящия момент има пет производствени площадки в района на община
Панагюрище и община Стрелча.

16. Либхер Хаусгерете Марица ЕООД
www.liebherr.com
“ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА” ЕООД е част от международния
концерн „Либхер“. Фирмата принадлежи към направление за бяла техника,
което е лидер в сектора.
От създаването си през 2000 година фирма „Либхер” инвестира над
220 000 000 лв. в производствените си и логистични площи, в непрекъсната
модернизация и разширение, в развитие и повишаване на квалификацията на
персонала.
Превъзходното качество и дизайн на нашите продукти се потвърждават
непрекъснато от независими институции. До момента, фирмата е отличавана
3 пъти с наградата „Инвеститор на годината”, а в рамките на наградите Plus
X Awards, "ЛИБХЕР" постоянно се избира за "Специализирана търговска
марка". В завода ни до Пловдив работят над 1900 сътрудници.
Производството ни обхваща широка гама хладилници и фризери с качество
на световно ниво, за които имаме пазари и клиенти.
Ние търсим Вас, инициативни, динамични и мотивирани хора от сферата на:
 Машиностроене;
 Автоматизация, информационна и управляваща техника;
 Компютърни системи и технологии;
 Топлотехника;
 Индустриално инженерство.
За студентите фирма „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД предлага
целогодишни платени стажантски и стипендиантски програми, като в
рамките на стипендиантската има възможност за стаж в чужбина.
Ако виждате бъдещето си в индустриалната сфера, владеете чужди езици и
имате желание да станете част от екипа на „Либхер-Хаусгерете Марица“
ЕООД, очакваме Вашите документи на адрес:
“Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД, 4202 с. Радиново, обл. Пловдив,
e-mail: lhm_jobs@liebherr.com
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17. БИЕЙ ГЛАС България АД
www.baglass.com
БиЕй Глас България АД, част от международната индустриална група BA
GLASS, е водещ производител на стъклени опаковки в югоизточна Европа.
Фирмата разполага със заводи в Пловдив и София. Производственият процес
се осъществява посредством високо-ефективни автоматизирани машини.
БиЕй Глас България предлага на пазара над 500 дизайна стъклени бутилки и
буркани за храни и напитки. Продукцията ни достига до 40 страни по света,
като съхранява и предоставя на потребителите напитките на световни лидери
като AB Inbev, Carlsberg, Coca Cola, Heineken, Molson & Coors, Pepsi и мн.др.
Грижата за хората ни, наред с технологичното развитие, устойчивото
качество, опазването на околната среда, е приоритет в стратегията ни.
Внедряването на нови продукти в отговор на търсенето на клиентите, както и
сремежът към конкурентноспособност и лидерство на пазара, са неотменна
част от целите ни.
Стремим се да инвестираме на първо място в хората си, заедно с въвеждането
на новости в технологиите, подобряване на работната среда, обучение и
повишаване на квалификацията на служителите.
Ето защо, сме готови да посрещнем квалифицирани, мотивирани и
амбициозни инженери, заинтересовани от нови предизвикателства, с желание
да допринесат за просперитета на БиЕй Глас България АД.

18. Костал България Аутомотив ЕООД
www.kostal.com
Костал България Аутомотив ЕООД е част от международната компания
Костал Груп, която се занимава с разработката и производството на
високотехнологични електронни, електромеханични и механични продукти
за автомобилната индустрия като кормилни ръчки за светлини, мигачи и
чистачки, както и цялостния мехатронен модул (задкормилното устройство)
за клиенти като Audi, Fiat, VW, Peugeot и др.
Костал България Аутомотив ЕООД стартира производство на територията на
гр. Пазарджик през април 2017 г. Производството започна своята дейност в
изключително модерна фабрика, изградена по-най високите технологични
стандарти на площ над 45 000 кв.м.
Компанията планира да открие над 1500 работни места. Във фабриката ще се
произвеждат части за автомобили като AUDI, Fiat, Ford, Porsche, Mercedes,
BMW, VW и други.
Костал България Аутомотив ЕООД прилага европейски модел на управление
и предоставя възможности за професионално развитие в международна
корпоративна среда.
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Професионалното обучение и квалификация на нашите служители е
изключително важно за развитието на нашия бизнес.
От изключително значение и принос за компанията са мотивирани
специалисти, търсещи професионална реализация в областта на
производство, качество, логистика, техническа поддръжка, покупки и други.

19. Турботракс България ООД
www.turbotrucks.bg
Дирлър на DAF:
- Продажба на нови и употребявани товарни автомобили и прикачна
техника;
- Продажба на резервни части и аксесоари за товарни автомобили,
ремаркета и автобуси;
- Следпродажбено обслужване и сервизна дейност на товарни автомобили,
ремаркета и автобуси.

20. Арексим Инженеринг ЕАД
www.arexim.bg
„Арексим Инженеринг“ ЕАД е модерна, бързоразвиваща се компания в
областта на преработката на полимери и производството на инструментална
екипировка с производствена база в гр. Смолян.
Произвеждаме повече от 1200 вида продукти от технологична пластмаса за
над 25 различни български и чуждестранни клиенти, преработваме годишно
над 7000 тона инженерна пластмаса и посрещаме непрестанно нарастващите
нужди на своите клиенти, чрез въвеждането на повече иновации, закупуване
на нови машини, оптимизиране на производството и разширяване на
техническата база.
Клиенти на „Арексим Инженеринг“ ЕАД са фирми като мултинационалните
гиганти Schneider Electric, Bosch, Liebherr, Festо, Makita и Kostal.
Производствената база
o Инструментално производство за проектиране и изработване на
инструментална екипировка за собствени нужди и по поръчка на клиенти. То
е оборудвано с CNC фрезови и ерозийни машини, които осигуряват прецизно
изпълнение на произвежданите инструменти;
o Пластмасово производство за шприцване на пластмасови детайли, което е
ключов процес от дейността на фирмата и произвежда технически изделия от
пластмаса. Оборудвано е с около 100 шприц машини, които осигуряват
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коректно и навременно изпълнение на производствените поръчки. Част от
тях притежават роботизирано оборудване;
o Монтажно производство за асемблиране на пластмасови и метални
компоненти с автоматичен, полуавтоматичен и ръчен монтаж;
o Тампонен и топъл фолиен печат върху готови пластмасови изделия по
поръчка на клиента;
o Ултразвуково заваряване на пластмаси от различни материали;
o Две измервателни лаборатории за контрол на качеството, оборудвани с две
3D координатни измервателни машини, два измервателни микроскопа,
специфична измервателна апаратура и други прецизни измервателни уреди.
Цялостната производстване дейност в „Арексим Инженеринг“ ЕАД е
подкрепяна от собствени Логистичен отдел, Проекти и Качество,
благодарение на които фирмата заема ключово значение във веригата за
доставки на лидери на междунаридния пазар.
Развойна дейност
Производството се подпомага от собствен отдел R&D, който в тясно
сътрудничество с нашите клиенти допринася за обновяване и допълване на
производствената програма.
Сертифициране
Дружеството е сертифицирано по интегрираната система за управление на
качеството и околната среда.
Служители
Предпоставка за устойчиво развитие на „Арексим Инженеринг“ ЕАД са
натрупаният богат опит през изминалите години, съвременната база и
оборудване и най-вече квалифицирания и добре подготвен персонал.
Във фирмата ни работят над 800 човека – оператори, инженери и експертен
състав с богати познания и способности в своята област, с различен опит,
интереси и произход, но обединени от обща цел – постоянно
усъвършенстване и развитие.
Създадени са благоприятни условия на труд, добра работна атмосфера и
колегиалност. Равните възможности за подбор и развитие са основен
мотивиращ фактор за участието на нашите служители в обучения и желание
за повишаване на тяхната квалификация.
Корпоративна социална отговорност
Част от интегрираната система за управление е и корпоративната социална
отговорност. Дружеството демонстрира активно отношение към своите
служители и техните семейства, околната среда и обществото. Чрез
организиране на благотворителни акции ние доказваме и нашата
ангажираност в обществени каузи.
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Околна среда
Основна цел на политиката на ръководството е да се стреми към подобряване
на качеството на предлаганите продукти, удовлетворяване изискванията и
очакванията на клиентите ни, както и постигане на съответствие с местни,
национални и международни изисквания по околна среда и опазване здравето
и безопасността на персонала.
Арексим Инженеринг предоставя качествени услуги чрез практики, които
гарантират безопасна и здравословна работна среда за нашите служители и
които намаляват влиянието върху околната среда.
Арексим Инженеринг е сред компаниите подкрепили принципите на
Глобалния договор на ООН, насочени към прилагането на отговорни бизнес
практики в сферата на правата на човека, трудовите норми и опазването на
околната среда.
Разположена в сърцето на Родопите, водена от мотивиран колектив от
специалисти, пример за съхранение и развитие на най-добрите традиции в
машиностроенето в контекста на динамично развиващия се и глобален пазар,
Арексим Инженеринг се изправя пред предизвикателството да се утвърди
като водеща европейска компания в своя бранш.
Амбициозната цел на Арексим Инженеринг е да превърне град Смолян във
все по-привлекателно място за живеене и работа, като привлича все повече
млади хора в града, давайки им възможност за професионална реализация и
развитие.

21. Киттнер Анлаген – унд Машиненбау ЕООД
www.kittnerbg.com
Киттнер Анлаген- унд Машиненбау“ ЕООД е изцяло частна компания,
създадена в Германия. Вече над 20 години и в България, Киттнер
продължава да следва плътно немската бизнес култура и разчита на качества
като ефективност, надежност и дисциплина.
Основната дейност на фирмата е дизайн, производство и монтаж на машини
и съоръжения от неръждаема стомана за автомобилната, фармацевтичната,
химическата и хранително-вкусовата промишлености. Фирмата е добре
позната като качествен производител и надежден партньор. Наши машини
работят в над 30 държави на 5 континента.
Част от фирмената политика е насочена към наемане на млад и
висококвалифициран персонал.
Ние търсим талантливи, квалифицирани и силно мотивирани специалисти,
които с енергия, ентусиазъм и висока ангажираност да реализират своя
личностен и професионален потенциал за постигане на целите на
компанията.
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Вярваме в назначаването на най-добрите хора, като им предоставяме всичко,
от което се нуждаят.
Успява се с амбиция, но твърдо вярваме, че всички можем да растем
заедно!
За студентите на ТУ, фирма „Киттнер Анлаген- унд Машиненбау“ предлага
целогодишни платени стажантски програми.

22. Стабил Инженеринг ПАИ ЕООД
www.stabilengineering.com
„Стабил Инженеринг - продуктова идентификация и инспекция“ ЕООД е
официален представител за България на системи за продуктова
идентификация Markem–Imaje, решения за продуктова инспекция Mettler–
Toledo и етикетиращи машини Herma.
В повече от 20-годинишната си дейност фирмата е инсталирала и поддържа
над 1000 машини и цялостни решения в редица предприятия от всички
отрасли на българската индустрия. Централният офис и сервизна база са в
град Пловдив, като за удобство на клиента и бърза реакция, фирмата
поддържа клонове в София, Русе и Велико Търново.
„Стабил Инженеринг ПАИ“ ЕООД е добре позната както у нас, така и извън
пределите на България, със своя опит и технически потенциал в
проектирането на транспортни ленти, механизми за отхвърляне на продукти,
траверсиращи системи за принтери и други специфични решения за
интегриране на устройства за кодиране, етикетиране и инспекция към
съществуващи поточни линии.
„Стабил Инженеринг ПАИ“ ЕООД изгражда комплексни решения за
кодиране и проследяване на продукцията, съобразени със специфичните
производствени нужди на всеки български производител. Благодарение на
висококвалифицираните опитни професионалисти, фирмата предлага на
своите клиенти:
•
Задълбочени технически консултации преди продажбата;
•
Многообразни финансови схеми на разплащане;
•
Бърза доставка на консумативи в рамките на 24 часа;
•
Технически консултации по телефона (Help desk);
•
Гарантирано време на реакция при сервизни посещения на място.
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23. Щека Електроник България ЕООД
www.steca.com
Вече повече от 40 години Steca Elektronik със седалище в гр. Меминген,
Германия, като фирма, предоставяща услуги в областта на електрониката и
производител на зарядни системи за акумулатори, е синоним на идеи и
иновации. През 1990 г. се създават продуктовите отрасли кабелна техника и
соларна техника със собствени производствени линии. Днес Щека, в
качеството си на водещ доставчик на продукти за соларната електроника,
обхваща разнообразни отрасли и доставя в над 80 страни по целия свят. В
трите пазарни сегмента – фотоволтаично електрозахранване, автономни
фотоволтаични системи и соларни термични системи, марката Щека на
международно ниво е знак за иновация и далновидност. Производството се
осъществява в гр. Меминген и гр. Съединение на обща площ от над 29 000 м²
с повече от 740 работници и служители. Заводът в България е открит през
2006 г. на площ от 5000 кв.м. и поема изцяло производството на кабелна
техника. Високотехнологичното му оборудване осигурява бърз и лесен
монтаж и конфекциониране на кабелна техника с голямо разнообразие: 1500
използваеми вида кабели и кабелни снопи се конфекционират- от мострени
серии до 10 000 бр. в партида. От 2008 г. в завода в България стартира и
производство на електроника. Продуктите на Steca са сертифицирани по ISO
9001: 2008 и ISO 14001:2004, Steca е оценена и по TS 16949 и VDA 6.3.
С това, фирмата доказва високото качество на продуктите и услугите си и
отговаря на изискванията на всички свои клиенти: в автомобилната
индустрия, медицинската и соларната техника, домакинските уреди и
потребителските стоки. Щека гарантира най- високо качество, сигурност и
надеждност и при това, отдава най-голямо значение на опазването на
околната среда по време на развитието, конструкцията, производството и
пласмента на продуктите.

24. Код Нест ЕООД
www.code-nest.com
Ние сме Code Nest - пловдивска ИТ компания, чиито бързо-растящ екип цени
високо новите идеи и забавната работна обстановка.
Нашият екип разработва софтуерни решения за водещи брандове като:
Siemens, Philips, Lidl, Carrefour, Heineken, Nestlé и много други.
Какво предлагаме като работодател:
* баланс между работа и свободно време;
* Вашият глас ще се чува;
* идеите Ви ще са оценени;
* вътрешен акселератор за иновации;
* свободата да избирате технологиите, с които да работите;
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* разнообразие от проекти;
* вътрешни и външни обучения;
* най-приятелски настроения екип;
* модерен офис в Капана;
* постоянно развиващи се социални придобивки.
Ако владеете Java, PHP, HTML, CSS, JavaScript или Python, свържете се с нас
и нека поговорим!

25. Либхер Транспортейшън Системс Марица ЕООД
Фирма "ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА" EOOД е
част от фирмената група ЛИБХЕР и принадлежи към дивизията "Аероспейс и
Транспортейшън".
Основната дейност на фирмата ни е производството на климатични системи
за релсов транспорт - влак, трамвай и метро. Клиентите на фирмата са
вагоностроителни заводи по цял свят.
Ние се стремим да предлагаме възможно най-добрите решения за нашите
партньори, както и да гарантираме високото качество на изпълнение на
предлаганите продуктите, инвестрирайки в проучвания и непрестанно
развитие.
От месец септември 2018 г. фирмата старира производството на изцяло нов
продукт - охладителни модули за транспортни моторни превозни средства.
Следвайки своя път на развитие, фирма "Либхер Транспортейшън Системс
Марица" EOOД планира през 2019 г. навлизане в съвсем нова индустриална
сфера, а именно производство на бетоновози.
„ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА" ЕООД е символ на
лоялен и социално отговорен работодател. Развитието на нашите
сътрудници, както и грижата за тях, са от първостепенно значение. Фирмата
предлага възможности за качествени обучения и кариерно развитие, както и
широка гама от социални придобивки.

26. РАИС ООД
www.raisbg.com
Раис ООД в момента е лидер на пазара за Източна Европа в производството на
машини с ЦПУ. Годишно произвеждаме над 450 машини.
От месец май, Раис увеличи дейността си и има чисто нова база на площ
3800 кв.м.
Изградени са два цеха, шоурум и административна сграда със зали за обучения и
повишаване на квалификация на персонала. В момента са разкрити 40 нови
работни места с тенденция да станат 100 - всички с висока степен на
автоматизация.
18

Раис ООД има офиси в четиринадесет държави по света, с тенденция до 2020 г.
да станат двадесет и пет. Също така, изграждаме изцяло наша дилърска мрежа за
цяла Европа и Южна Америка.
Кариерните възможности във фирмата са към подбора на млади специалисти
като, Настойници на машини с ЦПУ, Апелационни инженери, Конструктори.

27. Шнайдер Електрик България ЕООД
www.schneider-electric.bg
Шнайдер Електрик е глобалният специалист в областта на енергийния
мениджмънт.
Измерена, нашата история се равнява на 179 години непръкъснат принос в
развитиено на различни индустии: металодобив, стоманолеене,
електроразпределение, индустриален контрол и автоматизация до глобални
концепции за енергиен мениджмънт днес.
От генерацията на електроенергия през преноса до крайното и потребление,
Шнайдер Електрик предлага широко портфолио от решения, в множество
пазарни сегменти, включително лидерски позиции в енергетиката и
инфраструктурата, в промишлеността, в изчислителните центрове и мрежите,
производителите на машини и сградите. Нашите решения осигуряват на
клиентите ни възможнстта да измерват, управляват и оптимизират
потреблението си във всички сфери на производството и бизнеса. В
мултинационалното ни семейство днес работят над 140 000 души в повече от
110 страни по света. Шнайдер Електрик присъства в България от 1988 г. и
сме представени от две единици – търговски офис в София и Завод за
прекъсвачи ниско напрежение в индустриална зона Радиново, гр. Пловдив.
Нашата мисия като компания е да насърчим хората да постигат оптималното
от своята енергия и потенциал. Ние свързаме тази мисия с визията на
компанията да предостави на клиентите си решения, с които постигат повече
като използат по-малко от ресурсите на планета.

28. Стабилинженеринг-Алфа ООД
www.stabilalfa.com
Стабилинженеринг-Алфа ООД е основанa през 1997 година като
инженерингова компания със седалище в гр. Пловдив. Фирмата проектира,
изработва, доставя, монтира и пуска в експлоатация машини и съоръжения,
отделни технологични линии и комплексни предприятия в хранителновкусовата и биотехнологичната промишленост. Крайните продукти и
предлаганите услуги на фирмата са характерни за единичното производство.
Стабилинженеринг-Алфа ООД разполага със собствени производствени
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мощности за изработване на конструираните от техническия отдел машини и
съоръжения.

29. TELUS International Europe
www.telusinternational-europe.com


#FEEL GOOD WITH US!
С екип от над 2800 души в София и Пловдив, TELUS International Europe е
най-големият работодател в Business Process Outsourcing (BPO) сектора в
България. Общият брой на служителите ни в Европа (България, Румъния,
Великобритания и Ирландия) наброява близо 5500 души, а на глобално ниво
сме над 30 000.
Компанията предлага на служителите си, разположени в три офиса в София и
Пловдив, едни от най-модерните и комфортни работни пространства у нас,
както и над 40 допълнителни социални придобивки като фитнес, йога,
психолог, масажи в офисите и други. Това са само част от нещата, които ни
правят „компанията на щастливите хора“.
Обединява ни и философията „да даваме там, където живеем“. Затова всяка
година, в рамките на един ден по време на TELUS Ден на подкрепа, оставяме
настрана ежедневните си задължения, дарявайки времето и труда си в
подкрепа на тези, които имат нужда.
Безплатна немска езикова академия
TELUS International Europe e една от първите компании в България, които
предлагат напълно безплатна академия за изучаване на немски език. В
рамките на 4 седмици, желаещите да подобрят езиковите си умения, могат да
се възползват от безплатно обучение, по време на което получават
атрактивно възнаграждение. При успешно завършване ги очакват постоянна
работа и трудов договор.
Можете да откриете актуалните ни свободни работни позиции на:
https://telusinternational-europe.com/careers/jobs/

30. Дунапак Родина АД
www.dunapack.bg
ДУНАПАК-РОДИНА АД е водещ производител на вълнообразен картон и
опаковки.
Ние предлагаме качествени и иновативни решения. В производството си
използваме последно поколение технологии и влагаме изцяло рециклируеми
и биоразградими материали.
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Наши клиенти са водещи български и международни производители,
експортно-ориентираните компании и браншовите лидери в България и на
Балканите.
Открит през 1962 г. , през 2002 г. завод „Родина“ става част от част от
австрийския холдинг за производство на хартия и опаковки PRINZHORN
HOLDING. Концернът е най-големият производител на хартия и средства за
опаковане в Централна и Източна Европа.
Холдингът притежава седем фабрики за производство на хартия и
осемнадесет фабрики за производство на опаковки в Германия, Австрия,
Полша, Унгария, Румъния, Украйна, Хърватска, Гърция, Турция и България.
В компаниите на групата в момента работят над 6 000 души, а в „ДунапакРодина” АД са ангажирани 220 специалисти.

31. Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД
www.magnapowertrain.com
Магна e един от най-големите световни доставчици в автомобилната
индустрия. Дейността на фирмата е свързана с проектирането,
разработването и производството на автомобилни системи, компоненти,
възли и модули, както и с разработката и монтажа на лекотоварни и
тежкотоварни автомобили. Към момента Магна разполага с 339 завода,
разположени в 29 страни на 5 континета. Екипът на фирмата наброява
173 000 човека. Тяхната работа допринася за постигането на изключителното
качество на първокласните технологии, прецизност при изпълнението и
коректност при доставките. Основната част от дейността на Magna в завод
Пловдив е производството на хидравлични и вакуумни помпи и на
компоненти за автомобилни трансмисии.

32. Теклас - България ЕАД
www.teklas.com.tr
Основен предмет на дейността на “Теклас –България” ЕАД е производство на
каучукови и пластмасови съединения за автомобилната промишленост.
Продуктовото порт-фолио на „Теклас-България” ЕАД обхваща производство
на радиаторни и охладителни съединения, пластмасови тръби, инжекционни
раздувни части и др. изделия за автомобилната промишленост. Асортиментът
от продукция включва над 480 различни продукта от каучук, пластмаса и
метал. 100% от произвежданата продукция е предназначена за износ–
Германия, Канада, Унгария, Чехия, Англия, Русия, Мексико, Австралия,
Полша, Испания, Южна Корея, САЩ, Италия, Австралия и други страни.
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Клиенти на изделията на „Теклас-България”АД са : WV, AUDI, MERCEDES,
OPEL, BMW, FORD, FIAT, VOLVO, TOYOTA, AVTOVAZ, RENAULT,
DACIA, HYUNDAI и други автомобилни компании.
До 2015 г. “Теклас-България” ЕАД е преминала успешни и положителни
одити за качество от : VW, GM, PSA, Renault, AvtoVAZ, AUDI, MERCEDES
DAIMLER, BMW, FIAT и др. автомобилни компании. Компанията предлага
различни материали, които да отговарят на изискванията на клиентите по
отношение на температура, акустика и звукови параметри.
В заводите на „Теклас-България” ЕАД се подготвят и произвеждат от
прототипна фаза до серийно производство – охладителни съединения,
отоплителни съединения, турбо съединения и тръби, маркучи за гориво, DPF
маркучи, както и пластмасови тръби чрез „Технолигията за впръскване на
вода – Оформяне/ Формуване на детайли с помощта на вода – „ Водна
инжекция” за OPEL, AUDI, FIAT и други автомобилни компании.
Към 2016 г. дружеството има изградени и пуснати в експлоатация три завода
и производствени складове със застроена площ от 54 000 м2 и 1700
работници и служители, с тенденция до края на годината да достигнат 2000
души. Изготвен е проект за построяването на четвърти завод.
През 2011 г.”Теклас-България” ЕАД беше номинирана и класирана в
категорията „ Инвестиции в иновации” в конкурса Инвеститор на годината –
2011 г., организиран от Българската Агенция за Инвестиции за
внедряването в производствената дейност на иновативната технология за
България - WIT - Water Injection Technology- Оформяне / Формуване на
детайли с помощта на вода на пластмасови съединения за клиенти като: VW,
GM, PSA, Renault, AUDI, Mercedes, BMW, FIAT и др.марки автомобили.
И през 2014 г. Компанията получи първа награда в категория „ Инвестиции в
иновативен бизнес за 2014 г.” за внедряването на иновативния производствен
процес „ Blow molding” за клиенти като : VW, GM, PSA, Renault, AUDI,
Mercedes, BMW, FIAT и др. от годишната церемония„ Инвеститор на
годината” организиран от Българската агенция за инвестиции.
„Теклас България”ЕАД:
Подготовка и производство от прототипна фаза до серийно производство на:
- Охладителни съединения;
- Отоплителни съединения;
- Турбо съединения и тръби;
- Съединения за гориво;
- DPF съединения;
- WIT/PIT пластмасови тръби за охлаждане;
- Спирачни съединения;
- Антивибрационни части
GLOBAL DELTA / GLOBAL EPSILON
Пълно разработване и производство на каучукови съединения за
охлаждащата течност и отоплителни съединения.
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33. СКФ Берингс България ЕАД
www.skf.com
“СКФ Берингс България” ЕАД произвежда сачмени лагери и компоненти
за лагери като доставя продукция за пазарите в Европа, Америка и Африка,
както и за основните автомобилни производители в световен мащаб.
Производството е разпределено в три завода, намиращи се в гр. Сопот,
гр. Калофер и с. Кърнаре.
Ние предлагаме:
- сигурно работно място, с подсигурени транспорт и храна, работно
облекло и лични предпазни средства;
- работа в международна компания с утвърдени традиции, в екип
от професионалисти;
- възможности за развитие и кариера;
- не само работа, но и забавления – „Ден на семейството на СКФ“,
ежегоден футбулен турнир - “Meet the World”, изненади за нашите
първолаци и абитуриенти и др.
Очакваме всички силно мотивирани за работа и стаж колеги на нашия щанд.

34. Хайкад Инфотех ООД
www.haycad-infotech.bg
www.haycad-engineering.com
Хайкад Инфотех ООД е изцяло българска инженерингова компания.
Дружеството е регистрирано през 2006 г. и до момента развива успешно
дейността си в четири основни направления:
1. Хайкад Инфотех ООД е официален представител на френския софтуерен
концерн Dassault Systemes за решенията за CAD/CAM/PLM проектиране CATIA, 3DEXPERIENCE, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3D VIA. Dassault
Systemes е световен лидер в създаването на софтуерни решения за управление на
жизнения цикъл на продукта, базирани на 3D технологиите.
2. Разработване на конструктивна документация – Екипът ни изработва 3D
модели и 2D чертежи по задание на клиента, спазвайки всички технически
изисквания към разработката - детайли, компоненти и цялостни системи.
Техническата документация се представя на клиента в съответствие с
международните стандарти, използвайки високотехнологични CAD/CAE
системи.
3. Производство на детайли, компоненти и цялостни системи - Във дружеството
се работи над различни инженерингови проекти с различна степен на сложност.
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Хайкад Инфотех ООД предлага цялостната услуга, от разработването на
идейната концепция до внедряването на произведения продукт при крайния
клиент. В тази връзка, фирмата разполага с широк набор от специалисти и
партньори с висока професионална компетентност във всички области механика, автоматизация, електроника, пневматика, хидравлика. Приемаме за
производство и проекти с предоставена от клиента конструктивна документация.
4. Обучения – Фирма Хайкад Инфотех съзнава, колко е важно обучението и
подкрепата на бъдещи кадри и в тази връзка организира обучителни курсове,
както за вече работещи инженери, така и за студенти. Лекторският ни екип
предлага следните обучения: Основен курс CATIA, Моделиране на сложни
повърхнини в CATIA Generative Shape Design, Курс Sheet metal Design, Основи и
практически приложения на компютърния термо-флуиден анализ (CFD),
Компютърни симулации на процеса на шприцване на полимерни изделия,
Основи и практически приложения на компютърния якостен анализ (FEM),
Инструментална екипировка за изделия от пластмаса – конструиране,
технологии, производство, Симулация и създаване на програми за машини с
ЦПУ с CATIA Machining.

35. Финит Софтуер Системс ЕООД
www.finite-soft.com
Финит Софтуер Системс ЕООД е създадена 2007 година като основен
аутсорсинг партньор на ASSD Германия. Главният офис на фирмата се
намира в София, България. Компанията е специализирана в разработването и
реализирането на софтуер в широк спектър от бизнес области. Ние имаме
опит в уеб и десктоп приложенията, мобилните приложения,
децентрализираните системи, Business Intelligence и Data Mining,
компютърните мрежи, базите данни, телеметрията, M2M решенията, както и
много други.

36. Франкщал България ЕООД
www.frankstahl.bg
ФРАНКЩАЛ България ЕООД е дъщерна фирма на FRANKSTAHL - водеща
австрийска компания в търговията със стомана, отличаваща се с
изключително богат асортимент, голяма складова наличност, бърза и
надеждна доставка.
В средата на 2007 година ФРАНКЩАЛ започва своята дейност на
Българския пазар и с бързи темпове устaновява позициите си на коректен и
надежден партньор.
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Основната дейност на ФРАНКЩАЛ е търговия с изделия от горещо и
студено валцована стомана, инструментална и неръждаема стомана, богат
асортимент от сортов прокат, шевни и безшевни тръби, ламарини, квадратни
и правоъгълни профилни тръби, както и ЕВРО профили и чугун. Разполагаме
със собствен транспорт, което позволява извършването на бърза и надежна
доставка към клиента.
Също така, предлагаме и допълнителна услуга рязане на метали с
професионална лентоотрезна машина (рязане на размер). Стараем се да
отговорим на нуждите на нашите клиенти и постоянно да подобряваме
качеството на нашите услуги.

37. Фесто Производство ЕООД
www.festo.com
Фесто Производство ЕООД е водещ завод на концерна Festo за позиционни
сензори, сензори за поток и налягане и съединителни кабели.
Високотехнологично производство с приходи над 92% от износ за Германия.
Дружеството произвежда компоненти за електрически и пневматични
задвижвания за индустриална автоматизация и има две локации – София и
Смолян. През 2017 г. концернът Festo достигна 3 млрд. евро оборот. В
България са произведени над 21.2 млн. бр. изделия или средно 85 хиляди на
ден от над 2 200 различни продукта „made in BG”, продавани в повече от 150
страни по света. През 2017 г. в серийното производство в дружеството са
внедрени 11 нови продуктови фамилии, инвестициите в машини и
съоръжения за производство са 9.8 милиона лв. и са открити 160 нови
работни места или ръст от 21,4% на наетия персонал спрямо 2016 г.
През 2018 г. за пореден път развойният ни отдел допринесе за разработването
на продукти, спечелили престижната награда за дизайн „Red Dot Award:
Product Design“ за контролер за сервомотори тип CMMT-AS, позиционер тип
CMSI, адаптер тип DADG, инсталационен щекер тип NEFF, сервомотори тип
EMMT-AS и свързващ кабел тип NEFF.
Корпоративна отговорност към образованието
Фесто Производство ЕООД провежда дългогодишна и последователна
политика на сътрудничество и подпомагане на средното и висшето
образование. Повече от 10 години дружеството успешно реализира
стажантски програми за ученици и студенти от професионални гимназии с
технически специалности, както и за техническите университети.
Дружеството продължава да инвестира в обучението и развитието на
настоящите и бъдещите си служители: през 2017 г. са осигурени над 15 000
часа обучения на персонала, осигурени са стажантски програми за 32
български и 4 германски студенти, проведени са летни ученически практики
и Лятната академия за повече от 210 ученици и студенти.
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Дуално обучение
Фесто Производство ЕООД е една от водещите компании в пилотния проект
за въвеждане на дуално обучение в средното образование в България, в чиято
основа е “учението чрез работа“. През 2016 г. дружеството стартира дуалната
форма на обучение по специалност “Електрообзавеждане на производството”
в ПГМЕ “Н. Й. Вапцаров”, София, а през 2017/2018 г. разширихме
обучението със специалност „Промишлена електроника“ в партньорство и
със СПГЕ „Джон Атанасов“, София.
Лятна академия
От 2017 г. Фесто Производство предлага лятна заетост, насочена към
ученици от средните професионални училища, студенти от техническите
университети и млади хора с отношение към техниката и реалните
производствени процеси. Лятната академия е възможност да се види светът
на автоматизацията от първо лице, да се докоснат интелигентните инженерни
решения, да се разбере, как се разработва и внедрява новия продукт, да се
научат, какви са възможностите за подобрение и усъвършенстване на
процесите. Младежите се назначават на трудов договор за период от 1 до 3
месеца, получават атрактивно възнаграждение, преминават редица фирмени
обучения, възползват се от богатия пакет от допълнителни придобивки, както
и имат възможност за включване в различните клубове по интереси. Освен
Лятната академия на Фесто, дружеството ни ежегодно осигурява учебнопроизводствена практика на над 100 ученици от 5 професионални гимназии.
Студентски стажове
Отговорността на дружеството ни към висшето образование се изразява в
подкрепа на студенти от български и чуждестранни университети и
предоставяне на възможност за съвместяване на образованието и работата.
Стажовете са с продължителност от 3 до 12 месеца и по конкретни проекти в
областта на производството, инженеринга, развоя на нови продукти,
закупуването, логистиката, финансите, както и в останалите отдели на Фесто.
Ежегодно над 20 студенти започват професионалната си кариера като
стажанти, подготвят курсови и дипломни работи въз основа на зададени
конкретни практически теми, като след успешно приключване на стажа
голяма част от тях получават възможност за постоянна работа.
Технологичен център (TEC)
Концернът Festo продължава да инвестира в развойната дейност в световен
мащаб. През 2018 г. Технологичният център (TEC) в България ще продължи
да се разраства и да разширява компетентностите си в сферата на
пневматичната и електрическа автоматизация, дигитализацията и
роботиката. Значително ще се развие експертизата в областта на софтуерния
развой и работата по иновативни проекти .
Динамична среда и професионална атмосфера
Без значение дали искате да се запознаете с компанията като стажант или
желаете да постъпите на постоянна работа, започнете Вашата кариера в
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динамична среда с модерни съоръжения, отзивчиви колеги, професионална
атмосфера и корпоративна култура с традиции и бъдеще.
Ние сме точното място за Вас, ако изучавате или сте завършили:
- Електроника;
- Машиностроене;
- Автоматизация;
- Мехатроника;
- Индустриално инженерство;
- Електротехника;
- Информационни технологии;
- Компютърни науки и технологии.
- Икономика/Логистика.
Месторабота: гр. София, гр. Смолян (завършилите всички специалности в
Техническия университет, които са от гр. Смолян могат да се обръщат към
нас)
Допълнителни изисквания: много добро владеене на немски или на
английски език е задължително
Искате ли да движите света с идеите си?
Изправете се пред предизвикателствата във вълнуващия свят на
автоматизацията!
Festo е вашата стабилна основа да разперите крилете си и да полетите!
Фесто Производство ЕООД - един от най-добрите работодатели в България,
очаква най-добрите кандидати!
Актуална автобиография и мотивационно писмо може да изпращате на адрес:
careersbgproduction@festo.com

38. Инженер.БГ ООД
www.инженер.bg
Инженер.БГ ООД е издателство с изградени и утвърдени традиции, което от
години, чрез своите онлайн технически списания и приложения- Инженер.bg,
Борса.bg, Промо.bg, ДигиталнаИндустрия.bg и BalkanEngineer.com, запознава
специалистите от всяка точка на света с нови продукти, инженерингови
решения, методи и техники от областта на индустрията и строителството.
В стремежа си да се превърнем в медиатор между академичните среди и
бизнеса, за да бъдем още по-полезни, а инженерните кадри още поподготвени и конкурентноспособни на пазара на труда, създадохме
Инженерна и Академична борса в Борса.bg - Търсачката за инженерни кадри,
обучения и технически решения на България, приложение на Инженер.bg.
Инженерна борса в Борса.bg обединява най-актуалните възможности за
работа и стаж във водещи компании в бранша. Също така, именно там всеки
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специалист може напълно безплатно и свободно да въведе своето CV, за да
бъде открит от своя бъдещ работодател.
Стремежът ни е Академична борса в Борса.bg да събира цялата информация
за професионалните гимназии и висшите технически заведения в страната, за
стажантски и стипендиантски програми от водещи технически компании,
както и фирмени академии.
Следете ни! Информирайте се! Мотивирайте се! Изкачете стъпалото на
успеха!

39. ИНДЕКС-6 ООД
www.index-6.com
Индекс-6 е добре познат в индустрията и уважаван производител на машини
и комплексни поточни линии за автоматизация на процесите на бутилиране и
опаковане на много разнообразни продукти. Компанията е създадена през
1990 г. и оттогава се радва на непрестанно развитие. Екипът ни се състои от
малко над 200 колеги, а няколко хиляди наши машини работят в над 50
страни на 4 континента. Притежаваме редица патенти, а сред нашите
клиенти са множество световноизвестни корпорации.
Индекс-6 е място, където ежедневно решаваме интересни технически казуси.
Отново и отново извървяваме целия път от виртуална концепция до
завършена работеща машина, с всички трудности по него. Екипът ни
включва както доказани специалисти, така и млади и неопитни, но
амбициозни и съобразителни хора. Обхващаме широк спектър от позиции имаме сериозен конструктивен отдел с механо и електро конструктори;
динамичен сервизен отдел, който постоянно командирова колеги за пуск на
оборудване в експлоатация по целия свят; търговски отдел с технически
компетенции, осъществяващ постоянна многоезична и многоканална
комуникация на корпоративно ниво. Производствената ни база е
разположена на около 15 декара и е работно място на десетки оператори на
най-съвременно металорежещо оборудване, монтажни екипи, заварчици,
технолози и организатори на производството. Оптималната смесица от
опитни специалисти на световно ниво и млади хора с любопитство към
технологиите, с много енергия и амбиция, създава среда на обмен на знания и
умения и е център на постоянно развитие. Даваме възможност на току-що
завършили студенти да стартират кариерата си с нас и да се развият до ниво
непостижимо в много други сфери.
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40. БНП Париба Лични Финанси С.А., клон България
www.bnpparibas-pf.bg
BNP Paribas Personal Finance e Клон на международната банка BNP Paribas
Personal Finance S.A. Част от BNP Paribas - най-голямата финансова група в
еврозоната, която развива дейност в 74 страни и има над 192 092 служители.
БНП Париба Лични Финанси С.А., клон България е лидер на кредитния пазар
в страната, с най-голямото портфолио от специализирани потребителски
кредити. Компанията предлага услугите си в близо 3 000 обекта, в това число
и собствена клонова мрежа от 45 търговски офиса в цялата страна.
БНП Париба Лични Финанси, клон България работи с екип от 1 000
служители.

41. „Амер Спортс България“ ЕООД
www.amersports.com
„Амер Спортс“ е международна компания за спортни стоки, известна със
своите брандове като Atomic, Salomon, Armada, Mavic, Wilson, Arc’teryx,
Suunto и Precor.
„Амер Спортс България“ е едно от производствените предприятия на „Амер
Спортс“, произвеждащо ски за брандовете на компанията Atomic, Salomon,
Armada, както и шини за велосипеди под марката Mavic.

42. НЕОХИМ АД, гр. Димитровград
www.neochim.bg
„Неохим“ АД е водеща компания в производството и търговията на
неорганични химически продукти и минерални торове. Персоналът на
компанията наброява 1000 души. Компанията предоставя възможност за
професионална реализаци и израстване на специалисти в областите:
- Автоматика и информационни технологии;
- Машиностроене, електротехника и материалознание;
- Автоматизация на производството;
- Енергетика и промишлена електроника;
- Информационна техника и компютърни системи.
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43. Алкао ЕООД
www.alcao.eu
Алкао е дъщерна фирма на световния гигант Алтънмарка Гъда Сан. ве Тидж.
А.ш. Компанията е лидер в производството на индустриален шоколад,
доставчик е на световно известни марки, производители на шоколад и
шоколадови изделия в над 50 страни.
Алкао функционира от 2013 г. в България и е с локализирана производствена
база в град Първомай. Дейността ни е насочена към производство на какови
продукти и шоколадови изделия. Към момента имаме четири функциониращи
производствени линии, като основна дейност е преработка на какаово зърно до
какаова маса/какаов ликьор/.
Ние в Алкао вярваме, че шоколадът се ражда от всеотдайни професионалисти и
затова привличаме отговорни и амбициозни личности, ориентирани към
резултатите, инициативни и споделящи ценностите и мисията на компанията.
Сигурни сме, че добрата работна атмосфера и отличните колегиални отношения
са предпоставка за отлично представяне и развитие, както на Компанията, така и
на самите нас като професионалисти в областта.
Във връзка с разширяване на дейността ни търсим млади и мотивирани хора, с
желание и развитие в производствена компания.
Задължително изискване за кандидатите е владеене на английски /писмено и
говоримо/ и/или турски език.
Очакваме Вашите кандидатури в отдел Човешки ресурси и на e-mail: hr@alcao.eu

44. ПЕНТАКС Медикъл България ЕООД
www.pentaxmedical.com
Фирма „ПЕНТАКС Медикъл България“ ЕООД е създадена през месец март
2012 г. Фирмата е 100% собственост на HOYA Holdings N.V. Холандия, част
от Корпорация HOYA.
До 2007 година „ПЕНТАКС“ е самостоятелна японска корпорация, известна
с производството на фотоапарати и медицинска техника, най-вече гъвкави
ендоскопи. През 2007 г. японската корпорация HOYA придобива изцяло
„ПЕНТАКС“, за да засили присъствието си в бранша за производство на
медицинска техника, а фото оптиката става част от Ricoh.
В Европа „ПЕНТАКС“ присъства в редица държави – Германия, Италия,
Испания, Франция, Великобритания, Холандия и България. Централата за
Европа, Близкия изток и Африка е в Хамбург.
„ПЕНТАКС“ произвеждат, продават и съответно поддържат различни серии
гъвкави ендоскопи: гастроскопи, колоноскопи, бронхоскопи, УНГ скопи.
Различните модели са оптични или изцяло предават образа на монитор.
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Компанията е отличена от Българската агенция за инвестиции като
Инвеститор на годината за 2012 г. в категорията “Фина електроника” с
първоначалното си вложение от около 2 млн. евро.
Подемът на компанията се дължи на служителите, които работят в нея.
Значителни инвестиции се правят в тяхното обучение, като пълното обучение
на един техник за ремонт на цялата гама ендоскопи на „Пентакс“ отнема
около една година.
Европейският ремонтен център на компанията се намира на входа на
гр. Пловдив – ул. „Васил Левски” 179 (Карловско шосе).

45. Сентера Иновейшънс ЕООД
www.sentera.eu
Компания, специализирана в разработването и дизайна на изделия от ОВК /
отопление, вентилация и климатизация / индустрията. Екипите от
квалифицирани софтуерни и хардуерни инженери работят върху
проектирането и внедряването на отделни и цялостни решения за домашни и
индустриални приложения, графични интерфейси, интернет свързаност и
дистанционен контрол.

46. Солтех ЕООД
www.soltec.bg
Солтех ЕООД предоставя технологични решения в областта на
индустриалното оборудване, софтуер и автоматизация. Мисията ни е, да
подпомогнем развитието на добре информирана, конкурентноспособна и
иновативна дигитализирана индустрия в България. Ние се гордеем с
предимството, че за разлика от традиционните търговски фирми, разполагаме
и с производствена база. В “Лабораторията на Солтех” технологичните
решения биват тествани и прилагани, а специалистите ежедневно се изправят
пред реалните предизвикателства на всяко едно производство. В своята
мисия фирмата си партнира с водещи европейски и световни фирми в
областта на Индустрия 4.0 – Siemens PLM Software, Hoffmann Group,
Universal Robots и MiR.
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47. Силвър Стар
www.silverstarmotors.eu
Силвър Стар официален представител и вносител на немския концерн
Даймлер АД за България. В нашето портфолио ще откриете „звездата“ на
Даймлер – Mercedes-Benz, както и брандовете – SETRA, FUSO и SMART.
Дейността ни обхваща:
- продажби на нови леки, лекотоварни и товарни автомобили и автобуси;
- продажби на резервни части;
- продажби на употребявани автомобили;
- следпродажбено обслужване, вкл. бояджийно-тенекеджийни дейности;
- лизинг и застраховане на автомобили.
Нашите дилърски центрове са позиционирани в София, Пловдив и Варна.

48. Милара Интернешънъл ООД
www.milarainternational.com
Милара Интернешънъл е посветена на разработването, производството и
сервизното обслужване на ръчни, полуавтоматични и напълно
автоматизирани стенсил принтери, диспенсери, роботи за
полупроводниковата индустрия. Фирмата изработва детайли от
алуминии,стомана и различни технически пластмаси. В допълнение,
компанията е изпълнител по договори за инженеринг и производство на
сложни механични и електронни продукти.

49. КЦМ 2000 АД
www.kcm2000.bg
КЦМ 2000 Груп е един от най-големите индустриални холдинги в България,
изграден изцяло с български частен капитал. Ние сме ключов участник в
икономическия живот на страната. В основните сектори на групата –
рудодобив и преработка на минерални суровини, производство на крайни
метални продукти, комплексен индустриален сервиз, технологичен
инженеринг и търговия, работят повече от 2 500 човека. Продуктите и
услугите, които предлагаме, се ползват от фирми – лидери в индустриалния
свят. Нашите компании оперират в условията на засилена репутация и висока
социална отговорност. Бизнесът и приоритетните инвестиции на КЦМ 2000
Груп са синхронизирани с екологичното законодателство на ЕС по
отношение опазването на околната среда, безопасност и здраве при работа.
КЦМ 2000 Груп е изградила добри и гъвкави практики с ученици и студенти,
с възможности за бъдеща реализация.
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50. Буллтек ООД
www.bulltek-bg.com
БУЛЛТЕК ООД е създадена през 2009 г. и е част от ОСМ Group Италия.
Фирмата е специализирана в производството на метални и пластмасови
компоненти и сглобени продукти предназначени за електромеханичната
промишленост.
Производството ни обхваща широка гама процеси – индустриални монтажи,
роботизирано заваряване, щанцоване, пресоване, производство и поддръжка
на инструментална екипировка, СNC фрезоване, както и шприцоване на
термопластична и термореактивна пластмаса.
Фирмата има внедрена Система за управление, която осигурява качество на
продукцията, ценова конкурентоспособност и точност на доставката.
Като предпочитан доставчик на водещи световни компании, които оперират
в следните сектори:
∙
системи за пренос на електроенергия;
∙
електромеханична промишленост;
∙
автомобилна промишленост;
∙
енергетика и автоматизация.
Предлагаме възможност за кариерно развитие на млади специалисти в
областта на машиностроене, автоматизация, информационна и управляваща
техника, топлотехника и индустриално инженерство и управление на
качеството.
От създаването си, БУЛЛТЕК ООД инвестира непрекъснато в нови
производствени мощности, технологични модернизации и в развитието и
повишаването на квалификацията на персонала.
Предстоят значително увеличаване на призводствените площи и откриване
на нови работни места.

51. АГРИ-М ООД
www.agri-m.bg
Продажба на нови камиони Scania, нови полуремаркета Leci Trailer, STAS I
MAGYAR.
Първокласен сервиз за обслужване и ремонт на камиони Scania, Ford и Iveco,
както и продажба на резервни части за тях.
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52. Ню Енерджи Про ЕООД
www.newenergypro.com
„Ню Енерджи Про” ЕООД е нова фирма, зад която стои екип от хора,
работили заедно дълги години.
Основната й дейност е цялостно изграждане и монтаж на електроинсталации
– ниско, средно и високо напрежение – в промишлени, жилищни и
обществено-административни сгради. Консултиране на клиенти,
проектиране, доставка на материали, изграждане и поддръжка на
електроинсталации – нашите специалисти са на Ваше разположение винаги,
когато имате нужда от тях.
Ние знаем, колко отговорна и важна за нормалното ежедневие и живота на
хората е нашата работа. Затова, подхождаме с нужното внимание, прилагаме
изключително строги мерки за контрол на качеството по време на целия
процес и гарантираме безопасността и доброто изпълнение на поставените ни
задачи.
Разполагаме със собствена база и цех за изработка и окомплектоване на
електротабла и нестандартно оборудване. Поддържаме пълен набор от нова
техника и инструменти, необходими за изграждането на всякакъв вид
електроинсталации – заваръчно оборудване, инструменти за локализация на
електрически неизправности, а също и собствен автопарк.
Всеки работещ във или за фирма „Ню Енерджи Про” ЕООД е изцяло
отговорен за качеството на своята работа и е задължен да отреагира или да
информира по съответния ред за своевременното отстраняване на всяко
констатирано несъответствие в процеса на изграждане и монтажа на
електроинсталациите. В резюме, всичко казано дотук означава, че
ръководството и персоналът на фирмата се ориентираме към предоставяне на
нашите клиенти на качествени продукти и услуги, непрекъснато се стремим
към подобрения, следим постоянно нуждите и очакванията на клиентите ни и
поддържаме добри взаимоотношения с нашите доставчици.

53. Zobele Group
www.zobele.com
Zobele България е част от Zobele Group, международна компания, световен
лидер в разработванто на иновативни решения и производството на
ароматизатори, инсектициди и други продукти за домакинството. Дейността
на Групата е B2B ориентирана. Ние сме предпочитан бизнес партньор на
глобално ниво за водещи потребителски марки.
Основана преди повече от 90 година, Zobele Group е Компания със силни
традиции и история на устойчиво развитие. Днес, Групата наброява повече от
5000 служители и има 6 производствени бази, 4 центъра за дизайн и
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разработване на нови продукти и 2 центъра за иновации в международен
план.
Zobele Bulgaria отваря вратите си в края на 2007 година в индустриална зона
Раковски, област Пловдив. Към момента, при нас работят над 400 човека.
Движеща сила на Компанията е етичният подход към бизнеса, където хората,
работещи тук са считани за най-важният ресурс. Zobele Group цели
приобщаването на човешките си ресурси и привличане на млади таланти,
като подкрепя развитието им и осигурява удовлетворение от работата им в
приятна атмосфера, където се поощрява екипният дух.
Заводът в България е разположен на 12 000 кв. м. и се намира в
Индустриалната зона на Раковски, близо до Пловдив. Производството заема
4500 кв. м. от цялата площ.

54. Агенцията по заетостта
www.az.government.bg
Агенцията по заетостта (АЗ) е изпълнителна агенция към Министерството на
труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по
насърчаване на заетостта. Като публичен посредник на пазара на труда чрез
своите поделения – Дирекции „Регионална служба по заетостта“ и Дирекции
„Бюро по труда“, тя предоставя услуги на търсещи работа лица и
работодатели, съобразно предвидените в Закона за насърчаване на заетостта
възможности.
Европейската и национална политика по заетост поставят като акцент в
работата на поделенията на АЗ професионалното развитие и реализация на
младежите до 29-годишна възраст. Агенцията има също подписано
Споразумение за сътрудничество и съвместна работа с висши училища,
включително Технически университет – София и неговите филиали.
Кариерните центрове към ДРСЗ предлагат безплатни услуги за кариерно
консултиране и профисонално ориентиране на заети, самонаети, безработни
и учащи лица. Индивидуалното и групово консултиране предлага пакет от
инструменти (от целеполагане и план за действие до развитие на ключови
умения в работна среда).
На всички търсещи работа лица, регистрирани в Бюрата по труда, се
предлага актуална информация за обявените от работодателите СРМ,
възможности за обучение и/или заетост чрез включване в програми, мерки и
схеми. Експертите извършват посредничество по информиране и наемане на
работа, професионално информиране, консултиране и ориентиране,
консултиране за възможности за работа в чужбина.
Агенцията по заетостта, като посредник на пазара на труда, извършва чрез
своите поделения безплатни услуги за работодатели.
От 2017 г. в цялата страна към Службите по заетост, са създадени и активно
работят мобилни екипи за работа с ключови и структуроопределящи
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работодатели. Те подпомагат предоставянето на комплексни или
специализирани услуги при набирането на кадри, с цел адекватен отговор на
нуждите им от мотивиран и квалифициран персонал.
Мрежата на обществените служби по заетост на държавите от Европейското
икономическо пространство (EURES) съдейства на търсещите работа лица за
намиране на работа, а на работодателите - за набиране на работна ръка от
държавите - членки на Европейския съюз.
Агенцията по заетостта е най-големият обещствен посредник на пазара на
труда в България.

55. SIBIZ
www.sibiz.net
SIBIZ е високотехнологична фирма, лидер в разработването на
високопроизводителни интегрални схеми със свръхвисока степен на
интеграция, приложно специализирани интегрални схеми (ASIC),
програмируема логика (FPGA & CPLD), компютърни системи, едночипови
системи (System-On- Chip) и вградени системи за високопроизводителни,
мрежови, комуникационни, общопотребителски и други приложения.
С нашите доказани резултати и професионализъм, с високото качество на
нашите услиги и продукти, SIBIZ успя да извоюва доверието и уважението
на нашите партньори и клиенти от САЩ, Канада, Европа и Азия и да заеме
достойно място в глобалната високотехнологична екосистема.
Някои постижения, които имат специално място в нашите сърца са
разработването на първата в България генерация от интегрални схеми (28nm,
40nm и 65nm) със свръхвисока степен на интеграция, изцяло проектирани от
нашата инжинерингова организация в Пловдив, а също така и първият в
България високопроизводителен, конвейрен, хардуерно многонишков
процесор, реализиран в 28nm, многоядрена, едночипова система. Ние се
гордеем с постигнатото, но и същевренно търсим нови предизвикателства и
върхове, които да покорим.
SIBIZ предлага на младите специалисти да бъдат част от вдъхновяваща
култура на иновации, творчество и технологичен прогрес, да станат част от
уникалния свят на високите технологии, където могат да се развиват, да
постигнат своя апогей и мечти.
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56. Hewlett Packard Enterprise
www.hpe.com
HPE е технологична компания, лидер в производстото на ентърпрайз хардуер
– сървъри, устройства за съхранение на данни и мрежови устройства, които
предлагат гъвкави и бързи IT решения за нашите клиенти. В България имаме
както технически, така и по-административни позиции. Освен това имаме
развита стажантска програма, която е насочена към учене чрез практика и
дава възможност за успешно съчетаване на работните и университетските
задължения.

57. Delasport
www.delasport.com
Кои сме ние?
Delasport е международна компания, специализирана в разработване и
поддръжка на софтуер, спортни сайтове и мобилни приложения. Дейността
на компанията е свързана и с интернет маркетинг и дизайн, поддържане на
контактен център и висококачествено клиентско облсужване. През 2011 г.
фирмата разширява бизнеса си и отваря офис в България - гр. Пловдив. В
момента, служители на Delasport вече са над 80 човека, които в зависимост от
спецификацията на уменията си работят в Гибралтар, Израел и България.
Какви са нашите ценности?
Delasport се ръководи от няколко основни постулати в правенето на бизнес:
Професионализъм - във всяко отношение;
Иновации – съчетани с креативност и вдъхновение;
Добавена стойност - за клиентите и партньорите ни;
Работа в екип – за постигане на високи съвместни резултати;
Уважение – към партньорите, екипа и работата.
Какво предлагаме?
В Delasport вярваме в индивидуалността на всеки и се стремим да
поощряваме млади, талантливи и амбициозни специалисти да разгърнат
пълния си потенциал и да допринесат за реализацията на проектите и успеха
на компанията.
- Гордеем се, че успяваме да предложим финансова стабилност, фирмени и
социални придобивки, които оставят у хората, работещи в Delasport,
приятното усещане, че трудът им е важен и ценен, а те са градивна част от
компанията.
- Перфектната ергономия на работното място, както и high-end хардуерът при
нас нас са неделима част от работата.
Предлагаме още: ваучери за храна; транспорт при работа на смени; фирмени
обучения, квалификации, конференции; допълнително здравно осигуряване;
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ежеседмични Happy hours и pегулярни тиймбилдинги, спортни събития и
други кампании.
Ако вие сте:
- любознателни и амбициозни млади хора;
- владеещи английски на отлично ниво;
- с желание за личностно развитие и самоусъвършенстване;
- с много добри комуникативни умения и за работа в екип;
- мотивирани да учат нови неща всеки ден,
то Вие сте идеалния кандидат за нашата компания!

58. ММ Механикс ООД
www.mechanics-group.bg
Нашата цел е, да предложим на индустриалните клиенти завършеното
решение за производство на детайли, което пести време, управленски усилия,
разходи за контроли, гарантира качество на продукцията и сигурност на
доставките. Благодарение на мащабните инвестиции през последните години,
Механикс Груп разполага с голяма и добре оборудвана леярна за леене на
алуминий под високо налягане, както и с едно от най-добрите звена за
механична обработка на детайли. Останалите производства също са обновени
и подобрени, за да има Групата увеличен капацитет.
Особено внимание е отделено на производството на инструментална
екипировка – пресформи, шприцформи и щанци – като основата на
производството на даден детайл.
Механикс Груп се насочва все повече към изработка на възли и готови
изделия за фирми от различни браншове – сервизно оборудване, автоматични
системи, осветителни тела, мебели и други.
Механикс Груп Ви предлага най-доброто решение за производството на
детайли, като Ви кани да се запознаете със съдържанието на сайта и да ни
посетите на място с конкретно запитване.

59. Викинг Лайф-Сейвинг Екуипмънт Продъкшън БГ ЕООД
www.VIKING-life.com
Основана през 1960 г. и израснала в световен мащаб, VIKING е частен лидер
на пазара в областта на морската и пожарна безопасност със седалище в
Дания и 2000 служители по целия свят.
Ние предлагаме основно оборудване за безопасност и пожарогасене на
следните сегменти: пътнически, товарни, офшорни, отбранителни,
риболовни, яхти и пожарни.
Продуктите се произвеждат в съоръжения в Дания, Норвегия, България и
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Тайланд и включват системи за евакуация на морски и офшорни плавателни
съдове, спасителни екипи, спасителни костюми, костюми за потапяне,
пожарни костюми, костюми, пилотски костюми, транспортни костюми,
(MOB), лодки и друго животоспасяващо оборудване. VIKING предлага избор
на пакети и решения за продукти - стандартни или специално пригодени сертифицирани по най-новите изисквания на IMO, SOLAS, EU и USCG.
Уникална мрежа с повече от 70 клона, агенти, 270 сертифицирани
обслужващи станции и световни борсови точки прави VIKING истински
глобален доставчик, предлагащ рентабилни и удобни услуги, когато и където
са необходими.

График на презентациите:
зала 4326
10.45 - 11.15 - ABB
11.15 - 11.45 - LIEBHERR
11.45 - 12.15 - KITTNER
12.15 - 12.45 - SILVER STAR MOTORS
12.45 - 13.15 - DUNAPACK
13.15 - 13.45 - FRANKSTAHL

зала 4328
10.45 - 11.15 - OPTIX
11.15 - 11.45 - RAIS
11.45 - 12.15 - ADASTRA
12.15 - 12.45 - BNP PARIBAS
12.45 - 13.15 - BULLTEK
13.15 - 13.45 - KCM 2000
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