КАРИЕРА ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ
ОВЕРГАЗ е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията ни цели повишаване на
екологичната безопасност и опазване на околната среда. Ангажираността ни в полза на обществени каузи е
част от нашето кредо вече почти 30 години.
Ние в Овергаз влагаме сили и желание в развитието на таланта на младите кадри на България, защото вярваме,
че могат да допринесат за общността ни с разнообразния си опит, умения и възгледи.
ТОВА СМЕ НИЕ!

Търсим за екипа си Стажант „Кредитиране и бизнес развитие“ в
„Овергаз Капитал“ АД
Какво те очаква:
Истинска работа от първия ден - извършване на проверки по Искания за кредит, подпомагане
комуникацията с клиенти, обработка на Искания за кредит, пазарни проучвания и др., свързани с
процеса. Ще имаш възможност да предизвикаш себе си, работейки с пъстър и непоколебим
екип. Ще си поставен пред предизвикателства, с които не си се сблъсквал до този момент и по
този начин ще опознаеш по-добре самия себе си - силни страни, слабости и интереси.

Какво ние очакваме от теб:
ПРЕЦИЗНОСТ. КОМУНИКАТИВНОСТ. ЕКИПНОСТ. Това са само няколко качества на успешния
стажант.

Ако ти:
 си студент по Икономика, Финанси, Бизнес Администрация, Маркетинг и др.
икономически специалности;
 владееш Microsoft Office на добро ниво;
 си организиран, комуникативен и умееш да работиш в екип;
 притежаваш внимание към детайла и си прецизен в работата;

… то търсим точно теб!!!

При нас ще откриеш:
 Екип от колеги и приятели, които да те вдъхновяват и подкрепят във всеки момент;
 Възможност да докажеш себе си и желанието си да се развиваш в нашата компания;
 Стажантска програма, наставник, знания и умения, които ще са ти полезни не само в
професионален план, но и в живота като цяло 

Ако търсиш твоята ДОБРА КОМПАНИЯ, ела при нас!

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте
на e-mail: internship@overgas.bg като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й
номер. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с
одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

