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Всеки от нас непрекъснато търси най-доброто място за работа. Mясто, където идеите ни са наистина от 
значение. Ние в УниКредит инвестираме в твоя талант, защото за нас хората са най-големият ни актив, който 

допринася за общността ни с разнообразния си опит, умения и светоглед. 

Ние подпомагаме хората ни да растат като разкриваме уникалния им потенциал и инвестираме в тяхното 

професионално и личностно развитие. 

Стани част от бъдещето, което градим всички заедно в една международна група, където Хората са много 

повече от служители и всеки съществено допринася за споделения ни успех. 

Ти можеш да реализираш плановете си,  да оставиш следа, да правиш важните неща. 

 

 
 

 

                 
УниКредит Булбанк търси да назначи Икономист в екип „Икономически проучвания“ в централата 
на банката в гр. София. Това е входяща позиция за човек, който е учил за икономист и иска да 
работи като икономист. Предлагаме конкурентно заплащане и възможност за работа в един от 
водещите анализаторски екипи в българския частен сектор. 
 
         Описание на екип „Икономически проучвания“: 

 Екип Икономически проучвания на УниКредит Булбанк се занимава с изготвянето на качествени и 

независими икономически проучвания и заслужаващи доверие прогнози; 

 Произвежданите от нас икономически проучвания и прогнози имат за цел да подобрят процеса на взимане 

на решения в банката и по този начин да и помагат да постигне търговските си цели; 

 Четири са основните области на икономически проучвания и прогнози: Българска икономика; Български 

банков сектор; Основни сектори на българската икономика; и Пазар на жилища; 

 Ние сме част от мрежата от офиси занимаващи се с икономически проучвания на УниКредит, която работи 

във всички страни, в които УниКредит има операции. Икономическите проучвания и прогнозите за 

българската икономика и банков сектор се изготвят в сътрудничество с офиса на Главния икономист на 

УниКредит за ЦИЕ в Лондон и с колегите от отдел „Стратегически анализи за ЦИЕ“ базиран във Виена; 

 Ние споделяме резултатите и заключенията от нашата работа в различни публикации и презентации. 

Основната ни публикация е Тримесечния обзор на икономиките на ЦИЕ. Публикуваме статии в пресата и 

участваме в конференции. Част от анализите и проучванията, които са достъпни и за външна аудитория 

могат да бъдат достъпени  на външната интернет страница на УКБ; 

 Служителите на екипа участват в срещи с международни институции (Международен валутен фонд, агенции 

на кредитен рейтинг и други икономисти), по време на които се дискутират състоянието на българската 

икономика и банков сектор и очакваният за бъдещето им развитие.   

                Подходящите кандидати имат: 
 Висше образование – магистър; 

 Специалност - Макроикономика, Финанси, Икономика и финанси, Стопанско управление, Статистика и 

иконометрия, Международни икономически отношения или друга подходяща; 

 Добро владеене на английски език – писмено и говоримо; 

 Умения за работа с MS Office. 

                Детайли за кандидатстване: 
 Месторабота: София, България; 

 Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете мотивационно писмо, актуална автобиография и 
копие от диплома за завършено висше образование, включително списък на изучаваните курсове като 
кандидатствате на https://careers.unicreditbulbank.bg/public/show/601552 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване 
ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни. УниКредит Булбанк АД в качеството си 
на администратор, гарантира пълна защита. 
 

https://www.unicreditbulbank.bg/bg/za-nas/rezultati/ikonomicheska-informatsiya/
https://careers.unicreditbulbank.bg/public/show/601552

