
МИТ Прес, част от ВМ Финанс Груп, е водеща компания в медийния сектор в България. 

Специализирана е в издаването и разпространението на печатни издания, рекламна 

дейност, провеждането на събития и създаването на съдържание за информационни и 

аналитични сайтове. Компанията е единствената по рода си медия насочена към 

българските мениджъри, предприемачи и собственици. 

 

Във връзка с разширяването на екипа ни предлагаме възможност да се присъедините 

към екипа на списание "Мениджър" на позиция: 

 

Редактор 

 

Отговорности: 

• Да следи за последните новини и да създава интересно и ексклузивно съдържание, 

отговарящо на стила ни и изискванията на нашата аудитория; 

• Да превежда и създава авторски текстове; 

• Да отразява събития; 

• Да намира и осигурява необходимата информация за разработване, редактиране и 

публикуване на актуални, достоверни и интересни теми за читателите и аудиторията на 

списанието; 

• Да съблюдава за достоверността на материалите при отразяване на събития, така че 

аудиторията да бъде точно и коректно информирана; 

• Да координира дейността си с главния редактор и останалите редактори. 

 

Изисквания: 

• Висше образование; 

• Предишен опит на подобна позиция (медия с икономическа насоченост); 

• Отлична езикова грамотност на български и английски език; 

• Умение за работа в екип; 

• Добри компютърни умения и дигитална култура. 

 

Какво предлагаме? 

• Възможност за кариера в едно от най-влиятелните бизнес медийни групи в България; 

• Въвеждащо обучение на високо експертно ниво, както и продължаващи обучения с 

цел повишаване на квалификацията; 

• Работа в екип от утвърдени професионалисти в медиите; 

• Динамика и постоянно развитие; 

• Отлична работна среда и локация. 

 

Ако нашето предложение ви привлича и сте готови да приемете предизвикателството, 

моля изпратете своята автобиография на имейл: Career@vmfgroup.com. 

Краен срок на валидност на обявата: 18.02.2023г. 

Първоначалният подбор ще се извърши по документи, ще се свържем с одобрените 

кандидати. 

 

Гарантираме пълна конфиденциалност на всяка кандидатура. Изпратените данни са 

лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и се предоставят доброволно 

и с изричното съгласие на всеки кандидат. 


