
Flat Manager е най-голямата българска компания за управление на имоти, които
се отдават под наем краткосрочно чрез платформи като Airbnb и партньор за
България на Homes & Villas by Marriott International. Отскоро Flat Manager навлиза
и в традиционния пазар на недвижими имоти с дигитализирани посреднически
услуги и иновативна платформа. Имаме страхотен екип от мотивирани,
енергични и позитивни хора, които споделят нашата философия, мисия и визия –
какви са те, може да видите на нашия уебсайт.

https://www.flatmanager.bg/about

Разрастващият ни се бизнес има нужда от стажанти без опит, но с много хъс!
Търсим амбициозни и креативни хора с проактивен манталитет и желание за
учене, които искат да се развиват в стартъп среда, която дава свобода и
насърчава иновациите.

Стажантът ще бъде част от екип “Финанси” и ще подпомага всички дейности,
свързани с финансовия аспект от бизнеса на компанията, ще ценообразува
апартаменти в различните платформи за краткосрочно отдаване, ще изготвя
всякакви анализи необходими за нуждите на компанията. Работата изисква
физическо присъствие в офиса на компанията в град София, но можем да се
съобразим с ангажименти на студенти.

Необходими знания и умения:
● Интерес към пазара на недвижими имоти
● Отличен писмен и говорим английски език
● Базови познания в областта на финансите и счетоводството
● Аналитични и комуникативни умения
● Умение за работа в екип
● Отлична компютърна грамотност - работим основно с MS Excel & VBA
● Предишен опит в областта на финансите и счетоводството ще се счита за

плюс

Задачи, които ще изпълнява стажантът:
● Изготвяне на финансови отчети и фактури към клиенти на компанията на

месечна база;
● Подпомагане процесите по финансов контрол, координация със

счетоводството на компанията;
● Анализиране пазара на краткосрочни наеми с цел ценообразуване на

недвижимите имоти, които компанията управлява;
● Изготвяне на всякакъв друг вид финансови анализи във връзка с целите

на компанията

Какво предлагаме?
● Платен стаж с опция за безсрочен договор след 4 месеца
● Развитие в иновативна стартъп компания с впечатляващ растеж, която

работи в две сфери - туризъм и недвижими имоти
● Работа със страхотен екип от млади професионалисти



● Симпатичен офис в центъра на София

Благодарим ви за интереса към позицията!


