
ОПТИКС АД
Една различна реалност ... 

Ние сме ОПТИКС - 
лидер в областта на
високотехнологичното оптично
производство. Гордеем се с
постиженията на нашия отбор.
Проектите ни в сферата на сигурността,
интегрираните системи и
термовизионната техника се ползват с
доверие и респект в над 45 световни
дестинации. За нас бъдещето се гради
чрез амбиция, талант и смелост.
 
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Q U A L I T Y  Y O U  S E E  . . .

ЛЯТНА
СТАЖАНТСКА
ПРОГРАМА 2020 
Присъедини се към нашия отбор

За контакти:
гр. Панагюрище, "Захари Стоянов" 65

hr@optixco.com, www.optixco.com
+359 357 60 729

 



Basic Package - $20Premium Package - $315

Basic Package - $200
Ultimate Package - $275
Premium Package - $315

Трудов договор за периода на стажа
 Възнаграждение за периода на стаж
 Практическо обучение с подкрепата на
наставник с цел добиване на знания и
умения относно:

     ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ:
 

      - процеса в производственото
направление, запознавайки се с основните
принципи и начини на работа;
      - разработване на технологична
документация за изработка на механичен
детайл.
      - запознаване с начините на работа със
стругови и фрезови постпроцесор
      - Запознаване с работната среда на
CAD/CAM системи, SolidWorks и NX12 и
измервателната техника в механичното
производство
 

СТАЖ В НАПРАВЛЕНИЕ 
ОПТИКО-МЕХАНИЧНО
ПРОИЗВОДСТВО

За контакти:
гр. Панагюрище, "Захари Стоянов" 65

hr@optixco.com, www.optixco.com
+359 357 60 729

 

Студенти, обучаващи

Добра теоретична подготовка
Желание и мотивация за работа и
развитие
Английски език -  работно ниво
Компютърни умения -  софтуер Solid

   ИЗИСКВАНИЯ:
 

се по специалности в областта на
машиностроенето и уредостроенето

Works

Цех Механично производство

Продължителност на стажа:
юли - септември



Basic Package - $20Premium Package - $315

Basic Package - $200
Ultimate Package - $275
Premium Package - $315

Трудов договор за периода на стажа
 Възнаграждение за периода на стаж
 Практическо обучение с подкрепата на
наставник с цел добиване на знания и
умения относно:

     ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ:
 

      - процеса в производственото
направление, запознавайки се с основните
принципи и начини на работа;
      - запознаване с технологията за
обработка на детайлите 
      - запознаване с използваната
инструментална екипировка
      
 

СТАЖ В НАПРАВЛЕНИЕ 
ОПТИКО-МЕХАНИЧНО
ПРОИЗВОДСТВО

За контакти:
гр. Панагюрище, "Захари Стоянов" 65

hr@optixco.com, www.optixco.com
+359 357 60 729

 

Студенти, обучаващи се в технически
специалности
Добра теоретична подготовка
Желание и мотивация за работа и
развитие
Английски език -  работно ниво
Компютърни умения - софтуер Solid

   ИЗИСКВАНИЯ:
 

Work

Цех Кристали - Diamond Turning обработка

Продължителност на стажа:
юли - септември



Basic Package - $20Premium Package - $315

Basic Package - $200
Ultimate Package - $275
Premium Package - $315

Трудов договор за периода на стажа
 Възнаграждение за периода на стаж
 Практическо обучение с подкрепата на
наставник с цел добиване на знания и
умения относно:

     ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ:
 

      - процеса в производственото
направление, запознавайки се с основните
принципи и начини на работа;
      - запознаване с технологията за
обработка на детайлите и машините
      - запознаване с използваната
инструментална екипировка
      

СТАЖ В НАПРАВЛЕНИЕ 
ОПТИКО-МЕХАНИЧНО
ПРОИЗВОДСТВО

За контакти:
гр. Панагюрище, "Захари Стоянов" 65

hr@optixco.com, www.optixco.com
+359 357 60 729

 

Студенти, обучаващи

Добра теоретична подготовка
Желание и мотивация за работа и
развитие
Английски език -  работно ниво 
Компютърни умения  - софтуер Solid

   ИЗИСКВАНИЯ:
 

се в технически специалности

Work 

Цех Оптика  - CNC обработка

Продължителност на стажа:
юли - септември

Цех Оптика  - планиране

Студенти, обучаващи

Добра теоретична подготовка
Желание и мотивация за работа и
развитие
Английски език -  работно ниво 
Компютърни умения  - работа с
електронни таблици и информационни
масиви

   ИЗИСКВАНИЯ:
 

се в икономически специалности



Basic Package - $20Premium Package - $315

Basic Package - $200
Ultimate Package - $275
Premium Package - $315

Трудов договор за периода на стажа
 Възнаграждение за периода на стаж
 Практическо обучение с подкрепата на
наставник с цел добиване на знания и
умения относно:

     ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ:
 

      - процеса в производственото
направление, запознавайки се с основните
принципи и начини на работа;
      - запознаване с технологията за
обработка на детайлите 
      
      
 

СТАЖ В НАПРАВЛЕНИЕ 
ОПТИКО-МЕХАНИЧНО
ПРОИЗВОДСТВО

За контакти:
гр. Панагюрище, "Захари Стоянов" 65

hr@optixco.com, www.optixco.com
+359 357 60 729

 

Студенти, обучаващи

Добра теоретична подготовка
Желание и мотивация за работа и
развитие
Английски език -  работно ниво 
Компютърни умения  - софтуер Solid

   ИЗИСКВАНИЯ:
 

се в технически специалности 

Work 

Цех Микропризми

Продължителност на стажа:
юли - септември



Нашата
стажантска
програма

инженерната физика
машиностроенето
електрониката и
автоматизацията
планиране и анализ

Оптикс АД предлага
стаж на студенти с желание да
развиват знания и практически
опит в динамичната и иновативна
производствена среда. Високо
ценим силната мотивация,
подкрепяме таланта и даваме
възможност за развитие в областта
на:

 
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!
Изпратете
Вашето CV, документ, удостоверяващ, че сте
студент, мотивационно писмо на е-mail
адрес: hr@optixco.com,
 +359 357 60 729

 

 


