
Стажант SEO Оптимизация 

 

 !!! ВНИМАНИЕ !!! 

1. ще бъдат разглеждани само кандидатурите на владеещи немски език студенти 

2. Кандидатстването се осъществява през системата на МОН на http://praktiki.mon.bg/sp/ 

 

Кои сме ние: 

Bulgaria Store е динамично развиваща се, иновативна онлайн платформа за търговия на 

висококачествени български стоки в Германия.   

Във връзка с разширяване на дейността, търсим още един стажант на позиция Digital Marketing, за 

който няма тайни в дигиталната реклама. 

Стажантската ни програма за стажанти цели да осигури възможности за професионално и 

личностно развитие за млади и амбициозни хора в проекта Bulgaria Store, който има за основна 

мисия да направи всеки един български продукт известен в Германия и западна Европа. 

 

Отговорности на позицията: 

- Дa извъpшвa on-page SEO на интернет платформата; 
- Да изпoлзвa wordpress plugins, Google analytics, Google webmaster tools; 
- Дa cлeди peзyлтaтитe SEO оптимизацията - дa извъpшвa мoнитopинг и aнaлиз нa 

peзyлтaтитe oт oптимизaциятa (Semrush, Ahrefs, Majestic..); 
- Да извършва oптимизaция зa coциaлни мpeжи и профили - Ѕосіаl Меdіа Орtіmіzаtіоn(ЅМО);  
- Да извъpшвa Authority линĸ билдинг – мониторинг на конкуренцията, research и създаване 

нa линĸoвe и постове в paзлични портали, coциaлни мpeжи, диpeĸтopии и блoгoвe; 
- Да подготвя и прилага рекламни кампании в търсачките (Search Engine Marketing (SEM) - 

Pay per Click (PPC), Adwords 
- Да работи заедно с екипа по създаване на текстове за целите на представянето, 

маркетинга и рекламата, използвани при оптимизацията на сайта, социалните профили и 

блога на компанията; 

- Създаване на профили в Startups и нишови портали , тематични форуми, Quora.. както и 

дългосрочното им развитие 

- Да създава репорти на свършената работа(линкове, постове..) 

 

Изисквания към стажантите: 

- Минимум завършен 3 курс или завършено висше образование – информационни  системи, 

компютърни системи и технологии;  

http://praktiki.mon.bg/sp/


- Познания по всички техники за оптимизация на сайтове за Google;  

- Оn-page content research, keyword planner research for titles, description, tags; 

- HTML познания; 

- Wordpress on-page умения url structure, plugins, languages versions; 

- Умение да сътворява SEO-friendly текстове  e от предимство; 

- Да познава отлично търсачките и алгоритмите им; 

- Частичен или професионален  опит в сферата на интернет маркетинг, SEO, социални 

мрежи; 

- Предимство: Владеене на немски език 

- Владеене на английски език – писмено и говоримо, минимум B2 Pre Advanced; 

- Отлични организационни и комуникативни умения; 

- Умение за спазване на зададените срокове; 

- Креативно, аналитично и иновативно мислене; 

- Чувство за отговорност и сериозно отношение към професионалните задължения; 

- Умение за работа в екип; 

 

Какво предлагаме: 

- Платен стаж за период от максимум 6 месеца и възможност за последващо дългосрочно 

развитие и израстване в компанията. 

- Работа в една от най-иновативните български компании в областта на онлайн търговията. 

- Работа с млад и амбициозен екип от експерти в областта на бизнес управлението и онлайн 

маркетинга; 

- Отлично практическо обучение в областта на онлайн маркетинга, рекламата и 

продажбите; 

- Обективна оценка и мотивация; 

- Гъвкаво работно време; 

 

Ако нашето предложение ви привлича и отговаряте на изискванията, моля изпратете ни 

информация по следните точки: 

А.) автобиография на български език в PDF формат 

Б.) кратко мотивационно писмо 

В.) кратко видео представяне в което да бъдат включени следните три точки: 

1. Ваше индивидуално представяне. (Как се казвате?; Кои сте?; Кои са Вашите интереси, 

хобита, С какво се занимаваш в момента?...); 

2. Вашите постижения в областта за която кандидатствате; 

3. Защо припознавате себе си в проекта Bulgaria-store.com?; 

Краен срок за подаване на кандидатура: 30.06.2017 г. 

http://www.stenikgroup.com/bg/services/search-engine-optimization


ВАЖНО! Няма да отговаряме на кандидати, които не са изпратили отговори на точките горе! Ще 

положим усилия да отговорим на всички останали до 5 работни дни след получаване на писмото 

им. 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат 

разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. 

 

 

 


