
 

Ако ти си позитивна и комуникативна личност, имаш висока мотивация и силно желание за 

учене и развитие в областта на финансите, ние от IVB имаме интересно предложение за теб.  

Нашият клиент е немско предприятие с високо мотивирани и квалифицирани служители, 

компанията е пазарен и технологичен лидер в опаковъчната промишленост. В 

производствените предприятия на компанията работят повече от 5400 служители, в над 80 

страни по света, като 1900 от тях са в централата в Южна Германия.   

За търговското дружество на нашия партньор, в Индустриална зона - Божурище, търсим:  

 

СТАЖАНТ ФИНАНСИ  

ОТГОВОРНОСТИ:  

 Участва в изготвяне на финансови и бизнес анализи;  

 Участва в изготвяне на анализи на вземанията и продажбите; 

 Участва в изготвяне и обработка на справки, във връзка с дейността на компанията; 

 Съдейства в процеса на бюджетиране, като събира и обобщава данни; 

 Съдейства за изготвяне на презентации; 

 Подпомага процеса по първична обработка на разходни документи; 

 Организира и подрежда документи. 

ИЗИСКВАНИЯ:  

 Висше образование: минимум 2-ри курс студент, специалност „Финанси“, 

„Счетоводство и контрол“ или „Бизнес администрация“; 

 Компютърни умения: работа с Microsoft Office;  

 Български език: отлично изразяване, писмено и говоримо, познаване и спазване на 

българската граматика, правопис и пунктуация;  

 Английски език: много добри познания, писмено и говоримо.  

КОМПЕТЕНЦИИ:  

 Отлични комуникативни умения; 

 Способност за работа в динамична среда; 

 Самоинициативност, проактивност, предприемчивост;  

 Отговорност, организираност и изпълнителност;  

 Коректност, лоялност и конфиденциалност;  

 Внимание и отношение към детайла;  

 Нагласа за самоусъвършенстване и развитие. 



КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:  

 Коректни взаимоотношения;  

 Мотивиращо възнаграждение;  

 Допълнителни придобивки, съгласно вътрешната практика на компанията, поемане на 

разходи за градски транспорт от и до местоработата; 

 Възможност за дългосрочна работа в иновативна немска компания; 

 Високи стандарти и отлични условия на труд, в едно от най-модерните и технологични 

предприятия в България; 

 Месторабота: гр. Божурище  

Ако предложението ти звучи интересно, моля изпрати ни CV на office@ivb.bg. 

Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално, в съответствие с изискванията 

на Закона за защита на личните данни и единствено за процеса по подбор на обявената позиция. 

Одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.  

"АЙ ВИ БИ" ЕООД е компания за управление на човешките ресурси и подбор на персонал - 

регистрирана при "Министерство на труда и социалната политика" под № 2025 от 08.04.2016 г. 

Има лиценз да извършва посредническа дейност по наемане на работа за Република България с 

безсрочна регистрация, и има договор с работодателя.  
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