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 31-годишна история, традиции и принос за развитието на България 

 Стабилна икономическа група от 20+ компании

 4+ сектори - минна индустрия, строителство, търговия, услуги

 2 000+ машини и оборудване

 250+ партньорства с компании от цял свят 

 Десетки награди за професионални постижения и социална отговорност

КОИ СМЕ НИЕ?
ГРУПА ГЕОТЕХМИН



КОИ СМЕ НИЕ?
ГРУПА ГЕОТЕХМИН

 4 000+ служители 

 14+ години средна продължителност на трудовия стаж 

 8% средно годишно доброволно текучество на служителите ни

 300+ разнообразни длъжности и експертиза

НАШИЯТ ЕКИП



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТАЖ

 6 дружества 

 50 места 

 15+ специалности

 1 - 3 месеца платен стаж

 Наставничество

 Последваща възможност за стипендия

ЕКСКЛУЗИВНО ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МГУ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА



ЗАЩО В ГРУПА 
ГЕОТЕХМИН

ЗАЩОТО ПОЛУЧАВАТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:

 Да работите във водеща индустриална група, осъществила 
знакови проекти и доказала своята експертиза, стабилност и 
коректност;

 Да се учите от доказани професионалисти, спечелили доверието 
на български и чуждестранни клиенти и партньори; 

 Да придобиете практически знания и умения в реална работна 
среда;

 Да имате допълнителни доходи – платен летен стаж и 
потенциална възможност за стипендия;

 … за професионална кариера и дългосрочно сътрудничество.



ЗАЩО В ГРУПА 
ГЕОТЕХМИН

 100% законови практики;

 Богата палитра от социални придобивки в зависимост от 
политиките на дружествата в Групата;

 Вдъхновяваща и подкрепяща професионална среда; 

 Инвестиции в обучения на служителите, вкл. професионални и 
квалификационни;

Широки възможности за хоризонтално и вертикално развитие в 
Група ГЕОТЕХМИН;

 Дългогодишни добре структурирани екипи, с експертиза и ноу-
хау.

Цветан Маринов, служител в 
Елаците-Мед АД и студент в МГУ

ЗАЩОТО НИЕ СЕ ОТЛИЧАВАМЕ КАТО РАБОТОДАТЕЛ СЪС:



СТИПЕНДИИ
за студенти на МГУ

 Годишни стипендии за студенти с много добро и отлично 
представяне;

 3 последователни академични години традиция;

 25+ стипендианти, студенти на МГУ;

 15+ стипендианти със стипендии в две академични години;

 Гарантиран платен стаж и менторство - между 1 и 3 месеца;

 Отлични възможности за професионална кариера.

Симеон Костадинов, 2-ра година стипендиант, 
Елаците-Мед АД



 1 от нашите стипендианти от предходната академична година 
вече стартира своята професионална кариера при нас.

 5 от нашите стипендианти от предходната академична година 
продължават да бъдат наши стипендианти и в настоящата 
академична година в Елаците-Мед АД и Геострой АД.

 21 наши стипендианти от академичната 2020/2021 година бяха 
наши стажанти и имаха възможността между 1 и 3 месеца да 
бъдат част от екипите на 4 от нашите дружества.

УСПЕШНИ ПРИМЕРИ
ГРУПА ГЕОТЕХМИН

Никол Николова, стажант в Пътстрой-92 АД, 2021 г. 



КАНДИДАТСТВАНЕ
СПЕЦИАЛНОСТИ



КАНДИДАТСТВАНЕ
ДОКУМЕНТИ

Кратко представяне на кандидата в свободен формат:

• образование;

• професионални интереси;

• професионален опит до момента, при начилие на такъв.

Удостоверение от МГУ за успешно завършен 2-ри или следващ курс в една от посочените 
специалности с минимален среден успех - много добър.



КАНДИДАТСТВАНЕ
ЕТАПИ НА КОНКУРСА

Кандидатстване чрез имейл 

Персонален разговор с колеги-експерти в съответната специалност и представител на Човешки 
ресурси 

Обратна връзка относно Вашата кандидатура 

Подготовка на документи за стартиране на стаж (за одобрените кандидати)



КАНДИДАТСТВАНЕ
КОНТАКТИ

Елаците-Мед АД
Даниела Горанова, ръководител, набиране на персонал/обучения и квалификация
Телефон: +359 2 923 78 76
имейл: jobs@ellatzite-med.com

Геострой АД
Татяна Ушева, специалист Обучение и кариерно развитие
Телефон: 02 904 75 23
имейл: careers@geostroy.com

Пътстрой-92 АД
Лили Марковска, ръководител отдел Човешки ресурси и заплащане
Телефон:  02 902 6971
имейл: l.markovska@patstroy.com

mailto:jobs@ellatzite-med.com
https://www.geostroy.com/bg/
mailto:careers@geostroy.com
https://www.geostroy.com/bg/
mailto:l.markovska@patstroy.com


КАНДИДАТСТВАНЕ
КОНТАКТИ

Бекастрой ЕАД
Маргарита Сотирова
Телефон: +359 886 798 722
имейл: bekastroj@mbox.contact.bg

Геопроект ЕООД
Антоанета Георгиева
Телефон: 02 965 0390
имейл: hr@geotechmin.com

Енергео ЕООД
Антоанета Георгиева
Телефон: 02 965 0390
имейл: hr@geotechmin.com

mailto:bekastroj@mbox.contact.bg
mailto:hr@geotechmin.com
mailto:hr@geotechmin.com


КАНДИДАТСТВАНЕ
КОНТАКТИ

 В случай, че желаете да се свържете с друго от нашите 
дружества и/или допълнително да обсъдите възможностите за 
стаж и работа в Група ГЕОТЕХМНИМ, заповядайте, свържете се с 
мен:

Антоанета Георгиева
Директор Човешки ресурси
ГЕОТЕХМИН ООД
Телефон: 02 965 0390
имейл: hr@geotechmin.com

mailto:hr@geotechmin.com


СТАРТИРАЙТЕ УСПЕШНО КАРИЕРАТА СИ В ЕДНА ОТ 

ВОДЕЩИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ!

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!


