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Стаж в екип от маркетолози и финансисти, организиран от JA Bulgaria  

 

   JA Bulgaria инвестира в професионалното развитие на младите хора у нас 

повече от 24 години. Предлагаме да се присъединиш в стажантската програма като 

част от екип сформиран от маркетолози и финансисти, който ще работи върху 

реално бизнес предизвикателство в сферата на дигиталния маркетинг и 

разгръщането на B2B онлайн услуга в България. Нашият партньор е компания, 

която фокусира усилия в подкрепа на малкия и среден бизнес – предоставя 

информация за източници на финансиране, консултира за развитие на нов бизнес, 

подготовка и управление на бизнес проекти, подпомага развитието на нови 

експортни пазари. 

   Търсим млади хора, 18-29 г., които към момента не са на трудов договор, нямат 

собствен бизнес и не учат (може да са прекъснали, или да са във ваканция, ако са 

учащи). Стани част от този екип, като споделиш своята автобиография и кратко 

мотивационно писмо за да представиш себе си и своите супер сили.  

   Стажът се организира от JAB в партньорство с компанията домакин и ще се 

реализира изцяло в онлайн среда. Възнамеряваме да направим един или два 

екипа, които да съчетаят уменията и квалификациите на различните кандидати, 

така че да могат заедно в малки групи да бъдат обучени и да им се даде конкретно 

задание, като предизвикателство. 

 

Успешният кандидат трябва да притежава: 

 

✓ 18-29 г., които към момента не са на трудов договор, нямат собствен бизнес и 

не учат (може да са прекъснали, или да са ваканция към датата на започване 

на стажа – август) 

✓ Ентусиазъм и нагласа за работа в екип – заедно можем да постигнем повече 

✓ Да има образование и/или опит в една или повече от следните сфери: 

финанси, инвестиции, продажби на и/или обслужване на B2B клиенти, 

маркетинг, дигитален маркетинг, директен мейлинг, онлайн продажби на 

услуги на корпоративни клиенти (малък и среден бизнес в България) 

✓ Усет за създаване и управление рекламни кампании и работа с B2B клиенти  

✓ Отличен писмен и говорим български; владеене на друг чужд език е 

пожелателно 

✓ Предприемачески подход и начин на мислене в работата; 

✓ Желание за учене, себеусъвършенстване и адаптация към новостите; 
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Технически умения, които дават преимущество: 

 

✓ Основни познания в сферата на дигиталния маркетинг 

✓ Основни умения в работа с онлайн платформите за комуникация: MS Teams, 

Zoom, както и познания в създаването и обработката на видео съдържание. 

✓ Опит с инструменти като Mailchimp и CRM платформи. 

✓ Владеене на основните MS продукти, като Word, PowerPoint 

В рамките на стажа, вие ще можете да научите и да приложите вашите 
компетенции по конкретен проект: 

 
✓ Да се запознаете със стратегията на конкретна услуга, част от портфолиото 

на компания в сферата на бизнес услугите в България с насоченост към 

финансови и инвестиционни продукти 

✓ Да научите похвати за работа в екип, в който се ценят трудолюбието, 

свободата и личната отговорност и самосъзнание. 

✓ Да получите допълнителна професионална квалификация, която ще се 

приеме като добър пример за желанието ви да се развивате 

✓ Платен стаж в онлайн среда за период до 2 месеца – от края на август до 

средата на септември 2021 г. 

✓ Възможност за развитие при показани резултати 

 

Как да кандидатствам? 

Подайте свое CV и кратко мотивационно писмо до:   

jana.dimova@jabulgaria.org до 18.08.2021 г., като посочите името на 

позицията за която кандидатствате в темата на съобщението и вашето име на 

латиница: 

 

NEETS Internship - Ivan Ivanov (вашите две имена) 

 

Само кандидатите, преминали предварителната селекция, ще бъдат 

поканени на интервю за стажа в много кратък срок. 

 

Този стаж към JA Bulgaria се осъществява по проект „NEETs Предприемачи“, който се изпълнява с финансова подкрепа 

в размер на 370 600 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на 

ЕИП на ЕИП и НФМ, Фонд за младежка заетост. В рамките на проекта, ще бъдат ангажирани повече от 1600 младежи 

в България, Румъния, Испания и Италия, от които 400 българи. Те ще имат възможност да преминат през специално 

създадена и насочена към техните нужди обучителна програма за лично и кариерно развитие. 125 от тях ще могат да 

се възползват от стажове във водещи организации и възможности за усвояване на професионални умения на 

работното място. 10 ще започнат собствен бизнес. 


