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Developer Internship 
 
TelebidPro е българска софтуерна фирма. Повече от 5 години предоставяме специализирана           
разработка на продукти и услуги (пълен цикъл - проектиране, разработка, съпорт и скалиране,             
мониторинг, системна интеграция, Business Intelligence) на клиентите ни. Стремим се да сме малък             
и висококвалифициран екип, залагаме на постоянното обучение и усъвършенстване, както лично           
на всеки, така и в системите, които създаваме. 
 
Ако си мотивиран да се учиш, ако се интересуваш от технологиите, които използваме: Python,              
JavaScript, Node.js, PostgreSQL, Redis, Perl, HTML5, Linux, AWS и имаш желание да се развиваш              
като програмист, ние предлагаме възможности за тренинг, платен стаж и работа, като за студенти              
това е изцяло съобразено и с програмата в университета. 
 
Основните знания и технологии, които ще усвоите по време на обучението и стажа: 

1. Programming Concepts – Algorithms, OOP, Data Structures, Error Handling, Debugging, Testing 
2. Front-end Development – CMS, Browsers, Cookies, Services, CGI – JavaScript 
3. Back-end Development – Processes, Sockets, Threads, Pipes and Redirection, RPC, Network 

Programming – Python, Node.js 
4. Databases – SQL (tables, types, queries, constraints, ddl, 3NF) – MySQL, PostgreSQL 
5. Operating systems – Linux 
6. Development Methodologies – Agile planning, Problem solving, Roles 

Какво е необходимо, за да станете стажант 
--------------------------------------------------------------- 

● Да следвате в областта на Компютърните науки. 
● Познаване на основните принципи в програмирането. 
● Английски език на работно ниво. 
● Желание за учене и развитие. 

 
Предимства 
----------------- 

● Познаване на MySQL или Postgres. 
● Работа под Linux. 
● Познаване на HTML, CSS. 

 
Ние предлагаме 
--------------------------- 
* Обучение, стаж и възможност за работа на половин или пълен работен ден за най-добре 
представилите се по време на стажа. 
* Приятна и приятелска работна среда в екип от млади професионалисти. 
* Работно време съобразено с часове, лекции и упражнения. 
 
Кандидатствайте като попълните Формата за кандидатстване или изпратете CV на 
career@telebid-pro.com. 
 
Крайният срок за кандидатстване е 10 март 2020 г. 

http://bit.ly/2qvok1M
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