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КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР 
 

 

Една от основните задачи на Кариерния център на Стопанския факултет към СУ „Св. Климент 
Охридски“ е ефективно партньорство с работодателите, чрез подпомагане в процесите на подбор на 
студенти за стажантски позиции и работни места.  

Дейностите, свързани с изпълнението на тази задача, се провеждат с благотворителна цел, за 
набиране на средства за подобряване на средата, в която се обучават студентите от Стопанския 
факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  

За дарения над 50 лева имаме готовност да предоставим:  

 Еднократно публикуване на обява за работа и стаж на сайта на Кариерния център и 
разпространението им по електронен път сред студентите. 

За дарения над 100 лева имаме готовност да предоставим:  

 Поставяне на Ваш рекламен банер на сайта на Кариерния център за 1 година; 
 Многократно публикуване на обяви за работа и стаж на сайта на Кариерния център и 

разпространението им по електронен път сред студентите за период от 1 година. 

За дарения над 200 лева имаме готовност да предоставим:  

 Възможност за изнасяне на презентация пред наши студенти, с която да представите 
Вашата организация; 

 Поставяне на Ваш рекламен банер на сайта на Кариерния център за 1 година; 
 Многократно публикуване на обяви за работа и стаж на сайта на Кариерния център и 

разпространението им по електронен път сред студентите за период от 1 година. 

Ако проявявате интерес, можете да се свържете с Кариерния център на e-mail адрес 
careers@feb.uni-sofia.bg. Колегите ни ще Ви информират за условията и подробностите, свързани с 
дейностите на Кариерния център.  

 


