
 

ЕКСПЕРТ, ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

 

Създадена през 2005 г. днес „Изи Асет Мениджмънт“ АД е най-голямата небанкова финансова институция на 

българския пазар. Ценим високо нашите служители и сътрудници и знаем, че те са основният двигател на 

успехите, които постигаме. 

Нашата основна мисия е да развием една ефективна, динамична и организирана компания, в която като 

ЕКСПЕРТ, ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ще имате възможност да се придобиете нови знания, интересни и добри 

практики, както и да справяте със ситуации с предизвикателни задачи. 

 

Активности и задачи: 
•Анализиране на потребностите от обучения, разширяващи общата компетентност на служителите в 
компанията; 
•Организиране и участие в провеждането на тренинги и обучения; 
•Участие в проектирането на конкретни обучения, както и избор на обучителни организации и цялостна 
подкрепа при организиране им; 
•Оценка на резултатите и ефективността от обученията: изработване на модели, чрез които се измерват и 
оценяват резултатите от дейностите;  
•Участие в изготвянето на индивидуални планове за развитие на служителите в компанията; 
•Сътрудничество в проекти свързани с преглед на представянето и кариерното развитие на служителите, както 
и участие в изготвянето на годишните планове за обученията. 
 
Нашият кандидат: 
•Висше образование – с предимство са специалности, свързани с Трудова и организационна психология, 
Организационно поведение и консултиране на организацията, Управление на човешките ресурси; 
•Опит с организиране, провеждане и оценка на обучения на персонала – мин. 2 години; 
•Много добра компютърна грамотност, добро владеене на Excel и умения за разработване на презентации; 
•Английски език на много добро ниво; 
•За предимство се счита владеенето на втори чужд език от следните: руски, полски и испански; 
•Аналитично и стратегическо мислене, систематичност, комуникативност; 
•Шофьорска книжка. 

Нашето предложение: 

•Динамична работа във висококвалифициран и мотивиран екип; 

•Възможност за дългосрочно професионално развитие и обогатяване на опита; 

•Социални придобивки: допълнително здравно осигуряване; служебна сим карта с преференциални условия; 

участие във вътрешнофирмени събития; карта Изи Бонус, предоставяща преференциални условия за 

магазинната мрежа; ваучер – подарък при сключване на брак, раждане на дете, пенсиониране; кредит с 

преференциални условия. 
Ако предложението ни е предизвикало интереса Ви 

и искате да станете част от основния двигател 

на нашите успехи, очакваме Вашата 

автобиография  на имейл адрес gergana.neykova@easycredit.bg 

 


