Лятна стажантска програма

Oтдел „Човешки ресурси“
тел.: 02/ 8122 462
e-mail: internship@sofiyskavoda.bg
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Стажантската програма на „Софийска вода“ АД се
провежда от лятото на 2002 година и дава възможност на студенти и млади специалисти да добият
практически опит в различни отдели на компанията.
До момента в нея са се включили над 600
участници с разнообразни профили на обучение и специалности. Част от тях избраха да продължат кариерата си в
„Софийска вода“ АД.

Информация
и подаване на документи:

Пощенски адрес
на „Софийска вода“ АД:
„Софийска вода“ АД
Най-голямата ВиК компания в страната;
Част от международната група на „Veolia вода“
– световен лидер в предоставянето на ВиК услуги;

София 1766, ж.к. Младост 4
Бизнес парк София, сграда 2А
за отдел „Човешки ресурси“

„Зелена“ компания, отговорна за околната среда
и опазването на природните ресурси;
Осигурява ВиК услуги на близо 1,5 млн. жители на
столицата;
Търси и прилага най-добрите инженерни реше
ния в работата си;
Ориентирана към клиентите и социално отго
ворна към общността, в която работи;
Има екип от 1100 отдадени служители, работещи
в съвременна бизнес среда.

ПРЕДИЗВИКАЙ
www.sofiyskavoda.bg
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Нашите стажанти
Енергични, инициативни и комуникативни;
Могат да работят в екип;
Владеят английски или френски език;
Имат висока компютърна грамотност;
Мотивирани са за работа в динамична среда;
Обичат предизвикателствата и търсят нестандартни
решения за тях.

Предимства за стажантите
Практически опит и приложение на усвоените теоре
тични знания;
Работа в съвременна бизнес среда с динамичен екип;
Запознаване с дейността на компанията, нейната фир
мена култура, процедури, политики и практики;
Възможност за начало на професионална кариера в
компания, която е част от групата на световния лидер в
предоставянето на ВиК услуги – „Veolia вода“.

Предимства за „Софийска вода“ АД
Възможност за идентифициране на потенциални
нови служители;
Генериране на нови идеи и прилагане на неконвен
ционални, иновативни решения;
Активните и инициативни млади хора допринасят
за конкурентното развитие на компанията.

Продължителност на стажа
Стажовете са с различна продължителност в зависимост
от задълженията, предвидени в различните отдели на
компанията.

Възможност за участие
Студенти, минимум 3-та година в курс на обучение
за бакалавърска или магистърска степен;
Наскоро дипломирани млади специалисти.

Кандидатстване
Чрез подаване на подробна академична и профе
сионална автобиография, не по-късно от 30 май.
Необходимите документи се изпращат до отдел
„Човешки ресурси“ на „Софийска вода“ АД.

