
 

 

 

 

Софтуерна компания предлага 3-месечен стаж по 

Управление на проекти (Project Management) и 

възможност след стажа за допълнително разширено 

обучение и започване на постоянна работа.  

 

Ние сме Абати АД, софтуерна компания, 100% българска, работеща единствено и 

само на българския пазар, но често и в партньорство с чуждестранни фирми.  

През 2011 година изработихме информационната система „Преброяване 2011”, 

чрез която през Интернет само за една седмица се преброи почти половин 

България. 

Като златен партньор на Майкрософт сме ориентирани предимно в 

разработването на приложения, базирани на технологиите на Майкрософт 

(Microsoft .NET Framework 4.0, Microsoft ASP.NET MVC 2.0, ADO.NET Entity 

Framework 4.0, Microsoft SQL Server 2008), но работим също така и с JAVA и 

Oracle.  

През 2011 година спечелихме престижната награда на Майкрософт – Партньор на 

годината за 2011, както и наградата на Българската асоциация по 

информационни технологии (БАИТ) за e-business 2011.  

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА СТАЖАНСКАТА ПРОГРАМА 

Ако ви се занимава с информационни технологии, но не ви влече особено 

програмирането, изглежда ви досадно или просто усещате, че нямате достатъчно 

талант за него или математическия начин на мислене не е вашата стихия, но ако 

обичате и имате желание да работите с хора, ако сте комуникативен, ако 

мислите, че можете да сработите различни хора в екипи, ако сте взискателен, 

отговорен и прецизен, ако сте способен да изисквате от колегите си спазване на 

заложените по проекта срокове и критерии за качество, то развитието в областта 

на Управление на проекти е точно за Вас.  

Но знайте, че това е професия, която се учи с години и изисква много 

постоянство, воля и енергия. 

 

ДОСТАТЪЧНО ПРЕСТИЖНО ЛИ Е ДА СЕ ЗАНИМАВАШ С УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОЕКТИ  

Отговорът е ДА. Практически това е дейност и професия която е толкова важна и 

необходима за всеки един проект, колкото опитния проектант и добрия 

програмист трябва да направят, за да може една система да бъде разработена,  да 

започне да функционира и да стане наистина добра. В компаниите, където това 

се осъзнава и цени, възнагражденията за тази длъжност са такива каквито са и за 

опитните проектанти и програмисти. Човекът, който управлява проекта е 

свързващото звено между Възложителя и Изпълнителя, от него зависи дали 

екипите от разработчици ще се сработят, дали системата ще бъде разработена 



 

 

надеждно и правилно, в срок, дали ще заработи и дали клиентите в крайна 

сметка ще започнат да я използват. 

 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Всеки, който се е насочил към Управление на проекти, притежава нужните 

умения и усеща желание да се учи и да работи в тази насока е добре дошъл при 

нас.  

Стажът включва запознаване със световно признати методологии за управление 

на проекти и прилагането им в изпълнението на ИТ проекти. Стажантът ще 

получи основни познания за работа с Microsoft Project и ще се запознае с 

основните видове планове (риск план, план за качество, план за тестване, план 

за поддръжка) и др. подобни документи свързани с разработката и поддръжката 

на софтуерни приложения. Освен знания и умения за управлението на проекти, 

избраният стажант ще бъде запознат със съвременни софтуерни технологии и 

добри практики при разработката на софтуерни приложения. Тези познания са 

необходими на успешния мениджър управление на проекти, за да умее ефективно 

да комуникира с екипа от софтуерни разработчици и заинтересованите страни по 

проекта. 

Стажантите, които покажат качества по време на стажа и са мотивирани да 

участват в реалното управление на ИТ проекти, ще бъдат поканени да започнат 

работа в компанията. 

Служителите в „Абати“ АД  получават стимулиращо заплащане при отлични 

условия на труд, с възможност за гъвкаво работно време за съвместяване на 

образование и работа.   

Освен всичко това фирмата насърчава желанието за обучение и придобиване на 

различни сертификати. Всички служители на компанията притежават сертификати 

на Майкрософт за професионални програмисти (MCPD - Microsoft Certified 

Professional Developer) или ИТ професионалисти (MCITP – Microsoft Certified IT 

Professional). Всяко явяване на изпит на Майкрософт се заплаща от компанията.  

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА 

Подходящият кандидат за позицията трябва да притежава следните качества:   

 инициативност и вътрешна мотивация; 

 готовност за поемане на отговорност; 

 умения за работа с хора и в екип; 

 справяне с организационни и административни дейности; 

 умение за справяне с проблеми и работа под напрежение; 

 комуникативни, презентационни и организационни умения. 

 



 

 

С предимство са кандидатите с технически познания и опит, въпреки че те не са 

задължително условие за кандидатстване! 

 

Ако тази обява представлява интерес за Вас, изпратете актуална 

автобиография (CV) на е-mail jobs@abbaty.com, с референтен № PMSTA 

0117, от което и ние да разберем какво точно искаш, знаеш и можеш.  

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. 

mailto:jobs@abbaty.com

