
 
 

 

 

People and Places 

www.pnprecruiting.com 

Create your own future with inspiring people in the right place 

Ние сме иновативнa, бързоразвиваща се агенция за подбор на персонал в сферата на 

информационни технологии (IT). Занимаваме се с проактивно комуникиране и 

селектиране на кандидати чрез различни канали за подбор като социални, 

професионални мрежи, специализирани технически групи, събития, конференции.  

Кандидатите ни най-често заемат позиции на програмисти, специалисти в сферата на 

осигуряване на качеството, различни нива на мениджмънт.  

За стажантската ни програма ще се радваме да привлечем комуникативни, 

проактивни хора с желание за усвояване на нови знания и умения в сферата на подбор 

и информационни технологии. 

 

Стажант Подбор на персонал за IT проекти 

Recruitment/Sourcing/Research Trainee 

 

Ако ви привлича идеята да 

 участвате в проекти за подбор на кадри основно в сферата на IT  

 привличате, общувате и участвате в предварително селектиране и 

интервю процеси 

http://www.pnprecruiting.com/


 
 

 

 учите техническа терминология и специфики характерни за IT и HR 

бранша 

 използвате професионални и социални мрежи за бизнес цели 

погледнете изискванията ни 

 Проактивност, комуникативност, желание за общуване с технически и 

други специалисти 

 Интерес към информационни технологии и желание за усвояване на нови 

знания и техническа терминология в сферата на IT и HR 

 Желание за развитие в областта на технически / IT подбор на персонал 

 Интерес към професионални и социални мрежи 

 Отговорност, внимание към детайлите, умения за управление на времето 

 Добро работно ниво на английски език – писмено и говоримо 

 Отлична компютърна грамотност 

Проекти: организирани са като летен почасов стаж с възможност за последващо 

удължаване и договор. 

Работно време: гъвкаво пълно или непълно, съобразено с индивидуалните 

възможности. Дните, седмиците и часовете на стажа могат да се договорят. 

Място: офис на компанията + работа от вкъщи.  

Кандидатстване: До 10 юни изпратете актуално CV на английски език на имейл 

hr@pnprecruiting.com и до имейл irena.stoyanova@pnprecruiting.com. 

Ако имате интерес към HR и IT, възползвайте се от тази възможност за стаж, 

обучения, работа и последващо развитие! 

Ще се радваме да станете част от нашия екип! 

 

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на опознавателно събеседване.    

Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на 

разпоредбите на ЗЗЛД. 
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