СТАЖАНТСКА
ПРОГРАМА

„Асарел-Медет“ АД посреща
първите си стажанти още през 2004 г.
Гордеем се с над 100 специалисти,
чиято кариера стартира със
студентски стаж именно при нас.

Сега ти си на ход!

Успяваме заедно!
#мечтай
#вярвай
#опитай

Очакваме заявление за участие в
Стажантската програма на „Асарел-Медет“ АД,
автобиография и мотивационно писмо, в които да са
посочени предпочитаната област за професионално развитие
и желания период за провеждане на стажа.
Срокът за кандидатстване всяка
Документите
се подават на e-mail:
sboev@asarel.com

година е от 1 април до 31 май.
Уверете се, че контактната ви
информация е точна и актуална.

или на пощенски адрес:
гр. Панагюрище 4500, „Асарел-Медет“АД.
Дирекция „Човешки ресурси“ - отдел „Персонал“

Нашият екип ще се свърже
с всички одобрени кандидати.

Информация на тел.: 0357 60 367
Присъедини се към фейсбук групата на

www.asarel.com

„Асарел-Медет“ и последвай нашата страница.

ПО ПЪТЯ НА ТВОЯ УСПЕХ
Ще се убедиш, че в Панагюрище има
отлични възможности за развитие на
младите хора.
Ще опознаеш една от най- големите
индустриални компании в страната.

Ще работиш с професионалисти, от
които ще придобиеш ценни знания.
Ще видиш как си взаимодействат
различни специалисти и екипи.
Ще създадеш нови приятелства.

Ще работиш с модерни
информационни системи и иновативни
технологии.
Ще научиш много за иновациите в
българската минерално-суровинна
индустрия, част от които сме създали
самите ние.
Ще се запознаеш със света на
минералите на находище „Асарел“.

#СТАЖЪТ

Ще провериш дали това е твоят
мечтан кариерен път.
Ако покажеш отлични резултати,
ще имаш своя шанс за силен
кариерен старт при един от
най-предпочитаните
работодатели в община
Панагюрище.

КАНИМ
мотивирани дипломанти и студенти,
завършили трети курс, които изучават:
минно-геоложки науки

Ще разбереш откъде идва медта –
една от основите на съвременните
технологии.

автоматизация

Ще имаш свои задачи и
предизвикателства, които ще те
мотивират да усъвършенстваш
уменията си.

финансово-счетоводни дейности

информационни технологии
електро- и минно инженерство
управление на човешките
ресурси

„Асарел-Медет“ АД
се откроява на картата на
българската индустрия като
компания, която развива съвременен
добив и преработка на медни руди. В ерата на
високите технологии в минното дело, инвестирахме
1.4 млрд. лв. в нашите фирмени програми за устойчиво
развитие. Екипът ни от 1200 професионалисти се гордее със
социалните проекти на компанията в Панагюрище и гледа към новите
хоризонти, които бъдещето на зелената икономика създава за
производството на мед.
#Асарел #Заедно

Ще продължи от 1 до 3 месеца
/ юли-септември/
Ще бъде добре платен
Ще завърши със сертификат
Ще открие нови възможности
пред теб

