ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА
ЮЛИ – СЕПТЕМВРИ 2011 г.

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) е юридическо лице, създадено
със Закона за гарантиране на влоговете в банките и действащо от януари 1999 г.
Дейността на ФГВБ е насочена към поддържане стабилността на банковата система и
доверието на обществеността в нея. Неговите основни функции са:
•
•
•
•

да определя и събира встъпителните и годишните премийни вноски от банките,
участващи в системата за гарантиране на влоговете;
да инвестира средствата си;
да изплаща в пълен размер гарантираните суми по влоговете на физически и
юридически лица до 196 000 лв.;
да защитава интересите на кредиторите и контролира дейността на синдиците в
банките в несъстоятелност съгласно Закона за банковата несъстоятелност в сила
от 28 декември 2002 г.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ
ФГВБ предлага възможност за студентски неплатен стаж през летните месеци – от
юли до септември 2011 г. Като престижна институция с безупречна репутация ФГВБ е
привлекателен за студенти от широк кръг специалности в университети с различен
профил – икономически, математически, хуманитарен.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ

С участието си в нашата стажантска програма вие имате възможност:
•
•
•
•

•

да се запознаете с дейностите и функциите на фонда;
да станете част от екипа на утвърдени специалисти;
да поемете предизвикателството да участвате в дейностите на фонда;
да се учите и да се развивате „на място“, придобивайки важен практически
опит, като правите проучвания по изучавани дисциплини и подготвяте курсови
проекти;
да се консултирате с експертите на ФГВБ по интересуващи ви теоретични и
практически въпроси.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

да сте студент в последен курс на степен „бакалавър“ или да се обучавате за
степен „магистър“ в акредитирани висши училища и в подходящи за дейностите
на ФГВБ специалности;
да имате среден успех от обучението най-малко много добър (4.50);
да имате отлична компютърна грамотност;
да владеете английски език.

•
•
•
•

КАНДИДАТСТВАНЕ

За да заявите своето желание за участие в стажантската програма, можете да
подадете кандидатурата си по e-mail, по пощата или лично. Необходимо е да бъдат
подадени следните документи:
•

•
•

мотивационно писмо, което съдържа общо представяне, професионални и
творчески интереси и мотиви за кандидатстване. Препоръчително е да посочите
сферите на дейност и тематичните области, в които бихте желали да работите по
време на стажа, и предпочитания период от време;
автобиография (CV);
информация за реализирани курсови проекти по специалността (при възможност).

Документите се изпращат или се подават лично на адрес:
ФГВБ
Отдел „Човешки ресурси и административна дейност”
ул. „Владайска” № 27
1606 София
тел: (02) 953 12 17, 953 13 18
e-mail: contact@dif.bg

ПРОГРАМА НА СТАЖА
Лятната стажантска програма на ФГВБ предвижда два модула:
ДВУСЕДМИЧЕН СТАЖ: Програмата стартира на 18.07.2011 г. В рамките на първите
две седмици вие имате възможност да се запознаете с дейността и функциите на
отделните звена на ФГВБ, и да се обучавате и работите под менторството на съответните
ръководители на отдели. Подробна програма за двуседмичния стаж ще намерите в
приложението към настоящата брошура. При успешно завършване на модула ви се
издава сертификат от ФГВБ.
ЕДНОМЕСЕЧЕН СТАЖ: След приключване на първия модул на най-успешно
представилия се стажант от съответния отдел се предлага възможност за едномесечен
стаж. В рамките на един месец стажантът, под менторството на експертите от ФГВБ,
работи по конкретна задача, като прави проучвания, ползва информационни материали
от ФГВБ и изготвя курсов проект и презентация по съответното задание. Заданието се
съгласува с ръководителя на отдела и е в зависимост от интересите на стажанта и
нуждите на ФГВБ. Данните за стажанта и неговата курсова работа се съхраняват в
специална база данни. При откриване на вакантна позиция във ФГВБ, се изпраща покана
за кандидатстване на лицата, успешно завършили едномесечната стажантска програма.

ОТКРИЙТЕ СВОЕТО МЯСТО ЗА СТАЖ
В СТРУКТУРАТА НА ФГВБ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
СТАЖ:

Отдел "Трежъри"

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Отдел "Банкова
несъстоятелност и
ранни интервенции"

Отдел "Оценка на
риска и анализи"

