
 

 

 

   
Стажант Човешки ресурси 

 
 
 
 

Ако Вие: 
-  сте студент икономическа специалност, Човешки ресурси или Психология  
-  имате много добри компютърни умения (MS Office) 
-  владеете английски език на добро ниво 
-  притежавате много добри комуникативни умения 
-  умеете да управлявате ефективно времето си и следите изпълнението на целите си 

-  харесвате предизвикателствата 
 

 
 
И искате да: 
- участвате в организацията на вътрешнобанкови програми за обучение и развитие 
- съдействате за осъществяването на разнообразни проекти в областта на Човешки 

ресурси  
- оказвате административно съдействие на служителите от сектор „Обучение и 
развитие“ във връзка с различните етапи от процеса по оценка на трудовото 
представяне и развитието на служителите 
- работите с модерни ЧР системи 
- се занимавате с други интересни задачи 
 

 
 
При нас ще намерите: 

- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите 
банки в България 
- 6-месечен платен стаж 

- Брутно месечно възнаграждение 700лв. за 8-часов работен ден 
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията 
- Динамична и предизвикателна работа 
- Модерна офис среда 
- Гъвкаво работно време 
- Допълнително здравно осигуряване 
- Застраховка Живот/ Злополука 

- Ваучери за храна 
- Спортна карта  
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти 
 

 
 
Споделете бъдещето си с нас! 

Изпратете Вашата автобиография като кандидатствате на следния линк. 
 Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. 
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита 
по смисъла на ЗЗЛД. 
 
 

Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата Райфайзен Банк Интернешънъл /РБИ/ 
- една от водещите финансови институции в Централна и Източна Европа, с повече от 
51 000 служители и над 14.2 милиона клиенти на 14 пазара в региона. Като една от 
водещите банки в България, Райфайзенбанк вече повече от 20 години предлага 
висококачествено обслужване на своите клиенти и възможности за учене и развитие 
на своите служители. 

  

 
 

https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/karieri/svobodni-pozicii/a2926713efa7450d943eff85293c1c3c/

