
 

 

Амейз Корпоративни Събития 

Стажант „Бизнес развитие и работа с клиенти“ 

 

 „Амейз Корпоративни Събития“ е агенция за координиране и провеждане на 

фирмени мероприятия - тиймбилдинг, професионални обучения, коучинг, юбилейни 

празненства, конференции, семинари и други.  

 Нашият екип има удоволствието да предложи стажантска програма на млади и 

амбициозни студенти, които имат желанието да се развиват в сферата на Човешките 

ресурси, Маркетинг, Комуникации, Туризъм и Организиране на събития.  

 Ако си студент в специалност „Връзки с обществеността”, „Икономика”, „Бизнес 

администрация“, „Туризъм” или сходни, то „Амейз Корпоративни Събития“ е готова да 

ти предостави следните възможности: 

 

 Да допринесеш за стартирането, координирането и провеждането на нашите 

корпоративни проекти; 

 Да осъществяваш комуникация с настоящи и потенциални клиенти и партньори 

на „Амейз Корпоративни събития“; 

 Да изготвяш бизнес оферти към потенциални клиенти и партньори; 

 Да присъстваш на значими и полезни бизнес мероприятия, които да обогатят 

познанствата ти с ключови фигури в различни сфери на дейност; 

 Да придобиеш умения в проучването на бизнес процеси и присъствието на 

организацията на пазара и други. 

 

 „Амейз Корпоративни събития“ е организация, изградена от млади и активни 

специалисти, които с удоволствие ще те приемат в екипа: 

 Ако си ефективен и инициативен при изпълняването на поставените задачи; 

 Ако имаш желанието да участваш активно в осъществяването на нашите 

проекти, в придобиването на нови и в прилагането на вече налични познания и 

практики от специализирането ти; 

 Ако умееш да работиш съвместно с други професионалисти в името на 

оптималното вземане на решения и удовлетворяване на двете страни; 



 Ако си запознат добре с основни компютърни програми (Word, Excel, 

PowerPoint и други), които са неделима част от работния процес; 

 Ако притежаваш способността да комуникираш с други хора, като владеенето 

на английски език е предимство; 

 И не на последно място, ако си жаден за позитивни емоции и възможност да 

допринасяш за развитието на компанията; 

 

 Ако ни се пресекат очакванията, плановете и реалните възможности, то ще 

получиш: 

 Стажантска позиция с времетраене от един до три месеца; 

 Работно време, съобразено с академичните ти ангажименти; 

 Работа в екип с твои съмишленици, които също избират успешната формула на 

„Амейз Корпоративни събития“ за професионално развитие и забавление в едно.  

 

 Оставаме в очакване да направиш първата стъпка към успеха с изпращането на 

своя автобиография и едно изречение защо кандидатстваш при нас до и-мейла на новото 

ни начинание - careers@amaze.bg. Одобрените по документи кандидати ще бъдат 

поканени на интервю. Очакваме те. 

 Краен срок за кандидатстване : 31.01.2017 г. 
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