СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ
ГРУПА ГЕОТЕХМИН '2021

КОИ СМЕ НИЕ
ГЕОТЕХМИН е една от водещите бизнес групи в икономиката на България, със съществен
принос за динамичното и устойчиво развитие на страната.
Дружествата имат богат опит в сферата на проучването, добива и първичната преработка
на полезни изкопаеми. Група ГЕОТЕХМИН развива успешна дейност по открит добив в
рудник „Елаците“. Групата е специализирана в проектирането и строителството на
промишлени, екологични и граждански обекти, строителството на пътна и жп
инфраструктура, изграждането, експлоатацията и поддръжката на улично осветление в
България. Компаниите работят също в следните области: търговия, енергия и околна среда,
управление на недвижими имоти и инвестиционни проекти, туризъм и услуги.
В Група ГЕОТЕХМИН работят над 4000 служители, които имат отлични възможности за
повишаване на експертизата си и устойчиво професионално развитие.
Ние вярваме, че "Заедно можем по-добре", когато млади теоретично подготвени таланти
се срещнат с доказани експерти професионалисти!
Заповядайте! Присъединете се към нашия екип!
През 2021 г. три дружества от Група ГЕОТЕХМИН приемат СТАЖАНТИ от специалности,
изучавани в Университет по архитектура, строителство и геодезия:
Елаците-Мед АД, Пъстрой-92 АД и Бекастрой ЕАД.

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ








Придобиване на практически знания в реална работна среда
Опит с иновативни технологии в минната и строителната индустрия
Подкрепа от наставник - експерт с богат професионален опит
Работа в мотивиращ екип от доказани професионалисти
Месечно възнаграждение по трудов договор

Социални придобивки
 Възможност за работа след стажа и дългосрочно сътрудничество

https://www.geotechmin.com/biznes-napravleniya/minnodobivna-deinost/elatzite-med-ad
Елаците-Meд АД, част о т Група ГЕОТЕХМИН, е водещо дружество в минната индустрия на България.
Нашият основен предмет на дейност е добив и първична преработка на медно-порфирни
златосъдържащи руди от находище „Елаците".
Повече от три десетилетия Елаците-Мед и Геотехмин успешно внедряваме съвременни технологични и
управляващи системи и компютърни технологии, като през последните няколко години реализираме
програма за дигитална трансформация на цялостния производствен процес.
В нашата компания са ангажирани над 2000 служители като непрекъснатото се грижим за повишаване на
тяхната квалификация, както и за подобряването на условията на труд и безопасност при работа.

ИСКАШ ДА ПРИДОБИЕШ ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ?
СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ В ОБЛАСТ
 Хидротехническо строителство
 Геодезия
 Транспортно строителство
 Геотехническо инженерство
ИЗИСКВАНИЯ
 Успешно завършен II или следващ курс в съответната специалност;
 Желание за учене и работа в екип;
 Готовност за работа с нови технологии;
 Отговорно отношение към процеса на обучение и поставените задачи;
 Инициативност и организираност.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 Автобиография;
 Мотивационно писмо;
 Уверение от учебното заведение.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПЕРИОД НА СТАЖА
 1 - 2 месеца
 август – септември
СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 1 юли 2021
ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕ
 jobs@ellatzite-med.com
 „Елаците-Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“, с. Мирково
2086, Община Мирково, Софийска област

www.patstroy.com

ПЪТСТРОЙ-92 АД е сред водещите компании в областта на пътното строителство. Дружеството
изгражда, рехабилитира, ремонтира и поддържа автомагистрали, пътища и пътни съоръжения.
Предимство на ПЪТСТРОЙ-92 са собствените стационарни и мобилни бази за производство на
сертифицирани и висококачествени строителни материали.
ПЪТСТРОЙ-92 участва в изграждането на АМ „Струма“ – лот 1 „Долна Диканя – Дупница“, лот 2
„Дупница – Благоевград“ и лот 3.3 „Кресна – Сандански“.

ИСКАШ ДА ПРИДОБИЕШ ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ?
СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ В ОБЛАСТ
 Транспортно строителство
 Геодезия
ИЗИСКВАНИЯ
 Успешно завършен II курс в съответната специалност;
 Компютърна грамотност – Word и Excel;
 Интереси в областта и организационни умения.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 Автобиография;
 Удостоверение от учебното заведение.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПЕРИОД НА СТАЖА
 1 - 3 месеца
 юли - септември
СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 20 юли 2021
ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕ
 Лили Марковска, + 359 885 912 434; l.markovska@patstroy.com

https://www.geotechmin.com/biznes-napravleniya/stroitelstvo/bekastroi-ead

Бекастрой ЕАД, гр. Самоков, e едно от големите регионални строителни дружества в България,
специализирано в широк кръг дейности: благоустройствено строителство; зимно почистване;
поддържане на зелени площи, паркинги и спортни съоръжения; управление на градски
отпадъци; производство и търговия с инертни материали, бетонови и асфалтобетонови смеси.
Сред преимуществата на Бекастрой са силният ú екип от квалифицирани и мотивирани кадри,
както и сертифицираните асфалтова база, бетонов възел и трошачно-сортировъчна инсталация.
Дружеството има концесия за добив на строителни материали от находище „Идринизица“.
ИСКАШ ДА ПРИДОБИЕШ ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ?
СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ В ОБЛАСТ
 Транспортно строителство
 Геодезия
ИЗИСКВАНИЯ
 Успешно завършен I курс в съответната специалност;
 Желание за реализация в областта;
 Сертификат за управление на ПСМ;
 Шофьорска книжка.
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 Автобиография
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПЕРИОД НА СТАЖА
 2 месеца
 юли – август или в удобно за стажанта време
СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 1 юли 2021
ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕ
 Цветанка Пашова, + 359 888 499377; ts.pashova@geotechmin.com
 Маргарита Сотирова, + 359 886 798 722, + 359 722 600 49; bekastroj@mbox.contact.bg

