Програма за
форум „Стажове”
17 април 2019 г. /сряда/
10.15 ч. – Официално откриване
- Приветствие от проф. д-р инж. Въльо Николов,
Директор на ТУ-София, филиал Пловдив
- Приветствие от инж. Пламен Панчев,
Председател на Клъстер „Тракия икономическа зона“

Фоайе – партер и фоайе 2-ри етаж
IV корпус

Фирми – участници с щандове:
1. Луфтханза Техник София
www.lht-sofia.com
Луфтханза Техник е водещ световен лидер в поддръжката и основния ремонт
на самолети, компоненти и двигатели, с над 50 години опит в подпомагането
на световните водещи авиокомпании да предоставят най-качествени
продукти на конкурентни цени.
Луфтханза Техник София е част от мрежата на Луфтханза Техник за базово
обслужване. Тук се извършва тежко базово и линейно обслужване на
самолети от серията Airbus A320 и Boeing B737, включително B737 Classic и
B737 NG. Подразделението на Луфтханза Техник в България отваря врати
през 2008 г. и е ситуирано на Летище София.
Към момента, персоналът на компанията наброява близо 1000
висококвалифицирани служители.
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2. Айгер Инженеринг ООД
www.aiger.com
Ние сме бутикова компания. Създаваме най-иновативните инженерингови
решения във фармацевтичната, опаковъчната и тютюневата индустрия.
За изминалите години имаме 18 световни патента, създадени в България от
български инженери. Гордеем се още с наградите си за „Зелена компания“,
„Най-иновативно производствено предприятие за 2015 година“ и
номинацията в три поредни години за „Експортьор на годината“.
Бизнес моделът ни е инженеринг по поръчка на клиента с най-високата
възможна добавена стойност. Работният процес включва измислянето на
машините – инженеринга – метала (производството на резервни части) –
сглобяване на машините – доставка – инсталация и обучение на клиентите –
след гаранционен сервиз. Ние трансформираме парчета метал в машини и
линии, струващи над 1 млн. евро.
На помощ на инженеринговия ни отдел са нашия Експерт и Ходещ Тренер.
Те са хората, които развиват нашата web базирана платформа за обучения –
Aiger Professor.
Можем да се похвалим с една от най-богатите фирмени платформи за
обучение. Тя е достъпна както от компютър, така и от мобилен телефон.
Разполагаме с различни лекции и видео уроци, които развиват знанията ни.

3. Сенсата Технолоджис България
www.sensata.com
Сенсата Технолоджис е световен лидер в производството, развитието и
продажбата на сензори и системи за контрол. С нашата широка гама от
продукти целим да подобрим сигурността, ефективността и комфорта на
потребителя. Продуктите на Сенсата могат да бъдат открити в сферата на
автомобилната, самолетната, военната, тежко-товарната и
телекомуникационната индустрии.
Средно в годината ние произвеждаме 20 000 различни продукти и доставяме
над един милиард бройки под брандовете Sensor-Nite®, Sensata®, Klixon®,
Airpax®, Dimenstions™ и Qinex™. С тези продукти помагаме да се посрещне
растящата нужда от безопасност, енергийна ефективност и по-чиста околна
среда. Разполагаме с операции и бизнес центрове в 13 държави на 4
континента.
В нашите офиси в София, Ботевград и Пловдив ние проектираме и
произвеждаме електронни и електро-механични сензорни системи с висока
добавена стойност, разпознати под името Sensor-Nite®.
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4. БТЛ Индъстрийз АД
www.btl.bg
BTL е една от водещите световни компании в разработката, производството,
търговията и сервиза на електронна медицинска апаратура в три основни
направления – физиотерапия, кардиология и естетична медицина.
Преди близо 20 години компанията разкрива търговски офис и в България, а
през 2002 г. производството и международната дистрибуция на фирмата са
локализирани в Пловдив. През 2014 г. е разкрит и Център за развойна
дейност в София, а в началото на 2017 г такъв бе създаден и в Пловдив. През
същата година, стартира и механичното ни производството за изработка на
метални детайли, основно от листов материал. Компанията работи в над 100
държави от цял свят, като в над 54 от тях има собствени търговски фирми, а в
останалите работи чрез независими ексклузивни дистрибутори.
БТЛ има традиция в иновациите. Именно иновативната същност на
компанията, както и потенциала и отдадеността на служителите правят
възможен бързия й растеж и увеличаването на продуктовата гама и пазарите.
С оглед постигането на тези цели, капацитетът на компанията в България се
увеличава и нуждата от нови квалифицирани кадри в областта на
електрониката нараства.
Избирайки BTL, ти ще имаш възможността да се развиваш,
експериментираш и учиш в подкрепяща среда, докосвайки се до най-новите
постижения в медицинската електроника.

5. АТЕ ПЛАСТ ООД
www.ateplast.eu
"Ате Пласт" ООД e водещ производител на гъвкави полимерни фолиа и
опаковки за индустрията. Ние сме 100 % фамилна компания, ориентирана
към новостите и водещите тенденции и решения в опаковъчната индустрия.
Нашата широка производствена гама ни позволява да предлагаме фолиа и
опаковки за хранително-вкусовата, строителната, мебелната, хигиенната и
санитарна промишленост. Имаме екип от професионалисти, които са готови
да предложат решение за опаковането на широка гама продукти.
"Ате Пласт "ООД е основана през 1994 г. и вече 25 години имаме опит в
производството на фолиа и опаковки. Първата ни многослойна линия за
екструдиране е монтирана през 2003 г. и понастоящем, производственият
капацитет на фирмата е 13 000 тона/годишно. През 2013 г. компанията
отвори втори нов завод за гъвкави печатни и ламинирани опаковки в Стара
Загора, България. Капацитетът ни за печатни опаковки е 2000 тона/годишно.
Продаваме близо 70 % от продукцията в Европейския съюз и Европа, в
повече от 30 държави, над 1000 клиента. През 2004 г. инвестирахме във
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внедряването на ISO 9001, през 2008 г. : в ISO 14001 и интегрирана система
за управление SAP, а през 2010 г. - в покриването на изискванията на BRC
Packaging.
Искате да се присъедините към успешна българска компания, лидер в
производството на фолиа и опаковки? Привличат Ви разнообразни задачи в
силен екип? Тогава Ви очакваме при нас.






Нашите ценности за успех са:
Коректност – на коректността се основават нашите взаимоотношения.
Ние изпълняваме поетите ангажименти и работим заедно за общата цел.
Професионализъм – всички ние имаме една мисия и знаем, че
постигането на високи резултати е възможно, когато всеки от нас разкрие
потенциала си.
Уважение – ние сме един екип, ние зачитаме правата и достойнството
на всички хора.
Отговорност – ние сме отговорни пред хората, с които работим, пред
държавните институции, пред нашите клиенти и всички, които са свързани с
развитието на АТЕ ПЛАСТ ООД.
Ако споделяте тези ценности, ще ви очакваме при нас. Успехът ни се дължи
на всеотдайната работа и добрите идеи на нашия екип. Станете част от АТЕ
ПЛАСТ ООД, за да работим и да се развиваме заедно.

6. Адеко България
www.adeccobulgaria.com
Адеко Груп е водещият доставчик на решения в сферата на човешките
ресурси, с присъствие от над 12 години на българския пазар. Предлаганите
услуги включват широките категории на временна заетост, подбор на
постоянни позиции, аутсорсинг на персонал, консултиране и кариерно
консултиране.

7. EVN България
www.evn.bg
Групата EVN България е част от концерна EVN AG – водеща австрийска
компания с централа в най-голямата австрийска федерална област - Долна
Австрия. Концернът EVN AG е със стабилни позиции на европейските
енергийни пазари и предлага на своите клиенти електро- и топлоенергия, газ,
водоснабдяване, както и термична обработка и оползотворяване на отпадъци.
В България, групата на EVN обхваща дейности в областта на
разпределението и продажбата на електрическа енергия в Югоизточна
България, топлоснабдяването в гр. Пловдив, търговия с енергия и въглеродни
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емисии в региона, както и проекти в областта на възобновяемите енергийни
източници. С цел да отговори оптимално на всички очаквания на своите
клиенти, управлението на компанията следва основни принципи като
иновативни решения, сигурност на доставките и близост до клиента. Заедно с
това, EVN се придържа към принципите на корпоративната социална
отговорност и към балансирана политика за опазване на околната среда.
В рамките на своя 12-годишен период на дейност на българския енергиен
пазар, EVN България e инвестирала досега над 1,5 милиарда лева в
българската енергийна инфраструктура и услуги.
Големи инвеститори като EVN носят със себе си модерни модели на
управление, работа, опит и отношение към сътрудниците и предоставят
възможности за развитие в международна корпоративна среда.

8. BLOC 2003
www.bloc-2003.com
Блок 2003 е създаден през 2003 г., с основна дейност производство на
метални изделия и резервни части за мотокари.
От 2003 г. компанията се занимава и с различни дейности като преработка на
метали, прахово боядисване, лазерно рязане и заваряване.
Имаме модерни високотехнологични машини и голям опит в
металообработката.
В момента, съставът на компанията надвишава 90 човека и в нея работят
специалсти на високо ниво. Ако изберете да работите при нас, ще имате
възможността да се учите от техния професионален опит.
Ние ценим нашите служители и се отнасяме с уважение към тях.
Целта ни е, да продължаваме да растем с високи темпове, да разширяваме
знанията и уменията на служителите ни и да подобряваме оборудването.
Ние предлагаме гъвкаво работно време на две смени и на половин работен
ден за нашите стажанти, понеже знаем, че образованието е техен приоритет.

9. Монди Стамболийски ЕАД
www.mondigroup.com
„Монди Стамболийски” ЕАД е част от водеща международна група за
производство на хартия и опаковки, с над 25 000 служители в 30 страни в цял
свят. Предприятието е най-големият производител на целулоза и хартия в
България и предоставя крафт хартия на множество преработватели в Европа,
Азия и Африка.
Вдъхновяващо място за работа
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Служителите и тяхното многообразие са най-големият актив на компанията.
Монди Стамболийски ЕАД предоставя динамична и удовлетворяваща среда,
в която хората имат възможност да разгърнат своя потенциал.
Създаване на устойчиво бъдеще за всички нас
Устойчивостта е съществена част от бизнеса на компанията, тъй като тя знае,
че успехът й в бъдеще е свързан с благополучието на служителите й и
доброто състояние на общностите и средата, в която работи.
Въведени международни стандарти:
 Предприятието е сертифицирано съгласно ISO 9001, ISO 14000 и
OHSAS 18001
 Система за управление на риска съгласно ISO 31000
 Отговорно и устойчиво развитие на горите чрез FSCTM Chain of
Custody
 Сертификация по ISO 50001: Система за управление на енергията
Ако искате да работите в бързоразвиваща се среда, сред множество
мотивирани хора, които се стремят към успеха, то Монди е мястото за Вас.
Ще имате възможност да развиете своя потенциал и този на компанията в
среда, която предлага голяма разнообразие от възможности.

10. АББ България ЕООД
http://new.abb.com/bg/careers
АББ функционира в България чрез една компания с централен офис в София,
както и с офиси и клонове в пет локации. Производствените бази на АББ в
страната се намират в гр. Петрич – за продукти ниско напрежение, в
гр. Севлиево – за продукти високо напрежение, и в гр. Раковски – за
продукти ниско и средно напрежение. Компанията разполага и със сервизен
център за турбокомпресори в гр. Варна, както и с Общ център по
счетоводство и човешки ресурси в гр. Раковски. АББ има над 2400 служители
в България.
Ние работим по едни от най-големите предизвикателства, пред които е
изправен света днес.
Ако търсите работа, която да има смисъл, работа по глобални проекти и
възможност да участвате в създаването на утрешните технологии, елате и
вземете участие в енергийната и производствена революция.
За 100 години ние сме измислили много начини да захраним света с
електроенергия и да подобрим производителността. Много пъти видяхме, как
съвременните технологии, големите придизвикателства и международният
опит променят кариерата на опитните професионалисти с големи амбиции.
Време ли е да преразгледате вашето бъдеще?
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В АББ ние сме отдадени на нашите служители, така както сме отдадени на
нашия бизнес.
Нашите служители получават едно от най-високите нива на подкрепа,
развитие и възможности в целия бизнес свят.
Стремим се нашите служители да получават всичко необходимо, за да
реализират потенциала си, разчитайки на комбинация от структурирано
управление на талантите и възможност за обучения.
Тъй като ние вярваме, че служителите се представят най-ефективно, когато
техните интереси и умения отговарят на работата им, ние се опитваме да
направим възможно това перфектно съответствие.
Хиляди нови възможности се откриват всяка година и зависи само от нашите
служители, да приемат тяхното следващо предизвикателство, тъй като те
разбират най-добре, какво ги вълнува. Те са отговорни за проектирането на
своята кариера, в същото време, ние им предлагаме многобройни процеси и
инструменти, за да подкрепим тяхното развитие.
Ние правим възможно личното развитите и израстване, предлагайки открит
диалог, конструктивна обратна връзка, обмяна на знания и възможности за
стъпка напред в тяхната кариера в различни насоки, като работа по различни
проекти, смяна на различни направления на нашия бизнес и различни
функции или географско местоположение.

11. Адастра България
www.bg.adastragrp.com
Адастра е международна консултантска компания, която създава
функционални решения в различни сектори, улеснявайки прехода към
дигиталната ера. От създаването си през 2000 г., Адастра се фокусира върху
обработката, анализа и складирането на данни. Данните остават в основата на
ключовите дейности на компанията, които постепенно се разширяват и в
момента включват Интернет на нещата (IoT), Big Data решения, Изкуствен
интелект и Разработване на мобилни приложения.
Целта на Адастра е, да допринася за развитието на бизнеса на своите клиенти
чрез иновативни решения за данни. Клиентите ни са международни и местни
лидери във финансовата, банковата, застрахователната, автомобилната и
други индустрии, включително публичния сектор. Международните ни
проекти се имплементират от 12 офиса и 2000 Адастра консултанти. В
момента, Адастра има 3 офиса в България, в София, Варна и Пловдив.
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12. SBTech Global Limited
www.sbtech.com
SBTech е глобален лидер в предоставянето на софтуер за спортни залагания с
общо над 1200 служители в нашите офиси в България, Израел и Украйна.
Създадена през 2007 година, SBTech партнира с някои от най-успешните
имена сред топ онлайн гейминг операторите в цял свят, и в момента с
гордост обслужваме повече от 100 клиенти в цял свят.

13. Оптикоелектрон Груп АД
www.opticoel.com
Проектиране, разработване и производство на оптични, оптикоелектронни,
оптикомеханични, лазерни и термовизионни технологии, продукти и системи,
вкл. продукти за дневно, нощно и термовизионно наблюдение, инструментална и
технологична екипировка, нестандартно оборудване за отбраната и сигурността,
и такова с гражданско предназначение. Доставка, проектиране, изграждане,
инсталиране, монтаж, пускане в експлоатация, поддръжка и ремонт на
интегрирани системи за конвенционално и специализирано (оборудване за
отбрана и сигурност) видеонаблюдение и мониторинг, включително
стационарни и мобилни наблюдателни системи, системи за контрол на достъп,
дистанционно управляеми летателни системи, системи за откриване на горски
пожари и оборудване на автомобили със специално предназначение.

14. Техно Акташ АД
http://aktasholding.com
Акташ Холдинг започва дейността си през 1938 г. в Турция, гр. Бурса от една
малка работилница и дава своя принос за националната и световна
икономика. Функционира с разбирането за доминиране на устойчивото
развитие, качество, създаване и поддържане на корпоративните ценности.
Днес, Акташ Холдинг, благодарение на своята компетентност в областта на
каучука, осъществява дейност и реализира продукция в над 100 държави, на
6 континента и се нарежда сред най-големите производители на
пневморесьори в света.
Заводът „Техно Акташ“ АД стартира производство в началото на 2008 г.
Предметът на дейност е производство и търговия на пневморесьори за
товарни автомобили, ремаркета, полуремаркета, влакове, автобуси и
специализирани транспортни машини.
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Завършеният комплекс включва производствени цехове, складови халета,
административна и сервизна част по съвременни стандарти. Около 95% от
продукцията, е предназначена за европейските клиенти на Холдинга.
Днес, във фирмата работят над 100 души персонал.

15. ТЕСИ ООД, гр. Шумен
www.tesy.com
“ТЕСИ” ООД е българска компания основана през 1990 г. като част от
Фикосота холдинг.
Компанията е сред най-големите производители в областта на
водонагревателните и отоплителните уреди за дома и индустрията.
Продукцията й присъства в над 50 държави на 4 континента.
“ТЕСИ” ООД е сред най-бързо развиващите се в своя бранш - като заема 1-во
място сред производителите на електрически маслени радиатори и е сред
6-те най-големи производители на електрически бойлери в Европа, както и в
ТОП 100 на компаниите в България.
Предприятието разполага с 5 модерни завода – 3 от които, изградени на
територията на гр. Шумен и 2 в гр. Смядово.
Компанията е сред най-добре оборудваните в своя бранш. Тя разполага с
модерна, напълно автоматизирана линия за производство на
водонагревателни уреди от 10 до 150 л., както и един от най-модерните
заводи за водонагревателни уреди с косвен нагрев и буферни съдове до
2000 литра.
Дейността в “ТЕСИ” ООД e сертифицирана и се изпълнява, в съответствие с
изискванията на стандарта за качество ISO 9001/2010, който покрива
разработката, дизайна и производството на битови електроуреди.

16. Арексим Инженеринг ЕАД
www.arexim.bg
„Арексим Инженеринг“ ЕАД е модерна, бързоразвиваща се компания в
областта на преработката на полимери и производството на инструментална
екипировка с производствена база в гр. Смолян.
Произвеждаме повече от 1200 вида продукти от технологична пластмаса за
над 25 различни български и чуждестранни клиенти, преработваме годишно
над 7000 тона инженерна пластмаса и посрещаме непрестанно нарастващите
нужди на своите клиенти, чрез въвеждането на повече иновации, закупуване
на нови машини, оптимизиране на производството и разширяване на
техническата база.
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Клиенти на „Арексим Инженеринг“ ЕАД са фирми като мултинационалните
гиганти Schneider Electric, Bosch, Liebherr, Festо, Makita и Kostal.
Производствената база
o Инструментално производство за проектиране и изработване на
инструментална екипировка за собствени нужди и по поръчка на клиенти. То
е оборудвано с CNC фрезови и ерозийни машини, които осигуряват прецизно
изпълнение на произвежданите инструменти;
o Пластмасово производство за шприцване на пластмасови детайли,
което е ключов процес от дейността на фирмата и произвежда технически
изделия от пластмаса. Оборудвано е с около 100 шприц машини, които
осигуряват коректно и навременно изпълнение на производствените поръчки.
Част от тях притежават роботизирано оборудване;
o Монтажно производство за асемблиране на пластмасови и метални
компоненти с автоматичен, полуавтоматичен и ръчен монтаж;
o Тампонен и топъл фолиен печат върху готови пластмасови изделия по
поръчка на клиента;
o Ултразвуково заваряване на пластмаси от различни материали;
o Две измервателни лаборатории за контрол на качеството, оборудвани
с две 3D координатни измервателни машини, два измервателни микроскопа,
специфична измервателна апаратура и други прецизни измервателни уреди.
Цялостната производствена дейност в „Арексим Инженеринг“ ЕАД е
подкрепяна от собствени Логистичен отдел, Проекти и Качество,
благодарение на които фирмата заема ключово значение във веригата за
доставки на лидери на междунаридния пазар.
Развойна дейност
Производството се подпомага от собствен отдел R&D, който в тясно
сътрудничество с нашите клиенти допринася за обновяване и допълване на
производствената програма.
Сертифициране
Дружеството е сертифицирано по интегрираната система за управление
на качеството и околната среда.
Служители
Предпоставка за устойчиво развитие на „Арексим Инженеринг“ ЕАД са
натрупаният богат опит през изминалите години, съвременната база и
оборудване и най-вече квалифицираният и добре подготвен персонал.
Във фирмата ни работят над 800 човека – оператори, инженери и
експертен състав с богати познания и способности в своята област, с
различен опит, интереси и произход, но обединени от обща цел – постоянно
усъвършенстване и развитие.
Създадени са благоприятни условия на труд, добра работна атмосфера
и колегиалност. Равните възможности за подбор и развитие са основен
мотивиращ фактор за участието на нашите служители в обучения и желание
за повишаване на тяхната квалификация.
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Корпоративна социална отговорност
Част от интегрираната система за управление е и корпоративната
социална отговорност. Дружеството демонстрира активно отношение към
своите служители и техните семейства, околната среда и обществото. Чрез
организиране на благотворителни акции ние доказваме и нашата
ангажираност в обществени каузи.
Околна среда
Основна цел на политиката на ръководството е, да се стреми към
подобряване на качеството на предлаганите продукти, удовлетворяване
изискванията и очакванията на клиентите ни, както и постигане на
съответствие с местни, национални и международни изисквания по околна
среда и опазване здравето и безопасността на персонала.
Арексим Инженеринг предоставя качествени услуги чрез практики,
които гарантират безопасна и здравословна работна среда за нашите
служители и които намаляват влиянието върху околната среда.
Арексим Инженеринг е сред компаниите подкрепили принципите на
Глобалния договор на ООН, насочени към прилагането на отговорни бизнес
практики в сферата на правата на човека, трудовите норми и опазването на
околната среда.
Разположена в сърцето на Родопите, водена от мотивиран колектив от
специалисти, пример за съхранение и развитие на най-добрите традиции в
машиностроенето в контекста на динамично развиващия се и глобален пазар,
Арексим Инженеринг се изправя пред предизвикателството да се утвърди
като водеща европейска компания в своя бранш.
Амбициозната цел на Арексим Инженеринг е, да превърне град Смолян
във все по-привлекателно място за живеене и работа, като привлича все
повече млади хора в града, давайки им възможност за професионална
реализация и развитие.

17. Киттнер Анлаген – унд Машиненбау ЕООД
www.kittnerbg.com
„Киттнер Анлаген- унд Машиненбау“ ЕООД е изцяло частна компания,
създадена в Германия. Вече над 25 години и в България, Киттнер
продължава да следва плътно немската безнес култура и разчита на качества
като ефективност, надежност и дисциплина.
Основната дейност на фирмата е дизайн, производство и монтаж на машини
и съоръжения от неръждаема стомана за автомобилната, фармацевтичната,
химическата и хранително-вкусовата промишлености. Фирмата е добре
позната, като качествен производител и надежден партньор. Наши машини
работят в над 30 държави на 5 континента.
Част от фирмената политика е насочена към наемане на млад и
висококвалифициран персонал.
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Ние търсим талантливи, квалифицирани и силно мотивирани специалисти,
които с енергия, ентусиазъм и висока ангажираност да реализират своя
личностен и професионален потенциал за постигане на целите на
компанията.
Разчитаме на качествата и уменията на най-добрите хора, като им
предоставяме всичко, от което се нуждаят.
Мотото ни гласи: „Успява се с амбиция, но твърдо вярваме, че всички можем
да растем заедно!“
За Вас студентите, фирма „Киттнер Анлаген- унд Машиненбау“ ЕООД
предлага целогодишни платени стажантски програми.

18. ОПТИКС АД - гр. Панагюрище
www.optixco.com
“Оптикс“ АД е водеща компания в оптичното производство в България и на
международния пазар, като е специализирана в производството на
оптикомеханични и оптикоелектронни възли и изделия с военно и
гражданско предназначение. Компанията извършва целия производствен
процес – от проектиране и реализиране на прототипи до серийно
производство на елементи, възли и уреди.
Създадена през 1998 г. като 100% частно дружество, ОПТИКС е
специализирана в конструирането и производството на оптични,
оптикомеханични и оптикоелектронни възли и изделия с военно и
гражданско предназначение. Като прилага компетентно съвременните
технологии, ОПТИКС извършва целия производствен процес – от
проектиране и реализиране на прототипи до серийно производство на
елементи, възли и уреди.
Производството отговаря на всички изисквания на европейските и
световните стандарти – DIN, MIL, ISO, BS. Съвременният дизайн,
ергономичността и високите технически характеристики на изделията,
произвеждани от ОПТИКС са съпоставими с най-добрите световни образци и
предизвикват основателен интерес от страна на водещи фирми в оптичния,
медицинския и отбранителния браншове.
Внедрена е CAD/CAM система за проектиране, анализ, изработване и
тестване на изделията в единна електронна среда. Фирмата е интегрирала и
ERP – система за бизнес управление на ресурсите на всички оперативни нива
– доставки, производство, продажби, финанси и счетоводство.
Със своя широк спектър на конструктивни и производствени възможности в
областта на оптичните технологии, фината механика и цялостното
интегриране на системи, компанията е достоен и желан партньор в различни
високотехнологични проекти.
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19. Атлас Копко България ЕООД
www.atlascopco.com
Основана през 1873 г. в Швеция, Atlas Copco Group има повече от 145 години
опит в иновациите и устойчивата производителност. Ние обслужваме
клиенти в повече от 180 страни по света с продукти и услуги, фокусирани
върху производителността, енергийната ефективност, безопасност и
ергономичност. В настоящия момент, семейството на Атлас Копко наброява
34 000 служители.
Представителстовото на Атлас Копко в България е открито през 2006 г. и
вече над 10 години е сред лидерите на пазара за продукти и услуги,
включващи компресорна техника, вакуумни решения, системи за
пречистване на въздух, оборудване за индустриални газове и сервиз. Ние от
Atlas Copco Group имаме визията да бъдем и да останем първата мисъл и
първият избор на своите клиенти и на бъдещите ни партньори. За нас това
означава, да сме лидери в степента ни на ангажираност и в сферата на нашия
бизнес. Стараем се, да бъдем възприемани като иноватори, които определят
стандартите и надхвърлят високите очаквания. Нашата мисия е, да постигнем
устойчив растеж, затова си поставяме амбициозни цели, които подкрепят
непрекъснатата ни работа да предоставим по-добра стойност на клиентите ни
по начин, който е икономически, екологично и социално отговорен."

20. Щека Електроник България ЕООД
www.steca.com
Вече повече от 40 години Steca Elektronik със седалище в гр. Меминген,
Германия, като фирма, предоставяща услуги в областта на електрониката и
производител на зарядни системи за акумулатори, е синоним на идеи и
иновации. През 1990 г. се създават продуктовите отрасли кабелна техника и
соларна техника със собствени производствени линии. Днес Щека, в
качеството си на водещ доставчик на продукти за соларната електроника,
обхваща разнообразни отрасли и доставя в над 80 страни по целия свят. В
трите пазарни сегмента – фотоволтаично електрозахранване, автономни
фотоволтаични системи и соларни термични системи, марката Щека на
международно ниво е знак за иновация и далновидност. Производството се
осъществява в гр. Меминген и гр. Съединение на обща площ от над 29 000 м²
с повече от 750 работници и служители. Заводът в България е открит през
2006 г. на площ от 5000 кв.м. и поема изцяло производството на кабелна
техника. Високотехнологичното му оборудване осигурява бърз и лесен
монтаж и конфекциониране на кабелна техника с голямо разнообразие: 1500
използваеми вида кабели и кабелни снопи се конфекционират- от мострени
серии до 10 000 бр. в партида. От 2008 г. в завода в България стартира и
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производство на електроника. Продуктите на Steca са сертифицирани по ISO
9001: 2008 и ISO 14001:2004, Steca е оценена и по TS 16949 и VDA 6.3.
С това, фирмата доказва високото качество на продуктите и услугите си и
отговаря на изискванията на всички свои клиенти: в автомобилната
индустрия, медицинската и соларната техника, домакинските уреди и
потребителските стоки. Щека гарантира най- високо качество, сигурност и
надеждност и при това, отдава най-голямо значение на опазването на
околната среда по време на развитието, конструкцията, производството и
пласмента на продуктите.

21. Либхер Хаусгерете Марица ЕООД
www.liebherr.com
"ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА" ЕООД е част от международния
концерн "ЛИБХЕР". Фирмата принадлежи към направление за бяла техника,
което е лидер в сектора. От създаването си през 2000 г., фирма "ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА" ЕООД инвестира над 220 000 000 лв. в
производствените си и логистични площи, в непрекъсната модернизация и
разширение, в развитие и повишаване на квалификацията на персонала.
Превъзходното качество и дизайн на нашите продукти се потвърждават
непрекъснато от независими институции. До момента, фирмата е отличавана
3 пъти с наградата „Инвеститор на годината”, а в рамките на наградите Plus
X Awards "ЛИБХЕР" постоянно се избира за "Специализирана търговска
марка". В завода ни до Пловдив работят над 1900 сътрудници.
Производството ни обхваща широка гама хладилници и фризери с качество
на световно ниво, за които имаме пазари и клиенти.

22. Ситигаз България ЕАД
www.citygas.bg
Ситигаз България" ЕАД е дружество, основано през септември 2004 г., като
100% дъщерно на италианското дружество за разпределение и продажба на
природен газ „Групо Сочета Газ Римини" АД. Фирмата е създадена с цел,
придобиване на лицензии за продажба и разпределение на природен газ в
България. Предмет на дейност на фирмата е, разпределение и продажба на
природен газ в обособена територия Тракия, обособена територия Силистра и
община Габрово, след изграждане на собствена газоразпределителна мрежа в
38 общини. Лицензиите са за 35 години. „Ситигаз България” ЕАД се развива
стремително за времето от получаване на окончателната лицензия за Тракия
през октомври 2006 г. През периода, досега сме построили повече от 600 км
газопроводна мрежа и продължаваме да захранваме клиенти в региона.
„Ситигаз България” ЕАД е пълноправен член на Българската асоциация
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природен газ, където участва във формирането на енергийния пазар у нас.
Наши сътрудници са членове на различни комисии, комитети и други органи
в областта на енергетиката и използването на природен газ. Дружеството
притежава система за качество БДС EN ISO 9001:2008, както и сертификат
по стандарт БДС EN ISO 14001:2005 за управление на околната среда и
сертификат по стандарт OHSAS 18001:2007 за управление на безопасни и
здравословни условия на труд, които в момента развиваме и синхронизираме
с тази на Gruppo Societa’ Gas Rimini S.p.A. През 2012 г. Дружеството внедри
система за социална отговорност, която бе сертифицирана съгласно стандата
SA 8000:2008

23. Иненсия ООД
www.inensia.com
INENSIA е млада и динамично развиваща се международна компания,
създадена в края на 2017 г. Фирмата е специализирана в предлагане на
висококачествени услуги в областта на дигиталната индустрия и PLM
/Product Lifecycle Management/ технологиите. Ние работим с едни от найголемите и съвременни технологии на пазара – Siemens и Aras, а наши
клиенти са производствени фирми в различни сектори – електорника,
машиностроене, автомобилостроене, самолетостроене, фармацефтична
индустрия и др.
INENSIA предлага възможности за развитие на своите служители в областта
на бизнес анализа и консултирането на промишлени предприятия и
софтуерните разработки. Позициите, които предлагаме са в две направления
– Бизнес консултанти /ако Вашето образование/опит и интереси са в областта
на инженерните науки/ и Програмисти – ако Вашето образование/опит и
интереси са в областта на информационните технологии /C#, C/C++,
JavaScript, Java, Python/. За втора поредна година, фирмата предлага
студентски стажове, които дават възможност на млади специалисти да се
запознаят със спецификата на работа в областта, да придобият практически
умения и да получат възможности за бъдеща професионална реализация.
Ценностите, върху които изграждаме работата си са постоянно развитие на
собствените ни умения, взаимно уважение и Lean подход във всичко, което
правим. Гордеем се, че имаме възможността да участваме и допринесем за
цялостното развитие на PLM и дигитализацията на индустрията в Европа.
За повече информация, посетете ни по време на форум „Стажове“ на
16.04.2019 г. в ТУ-София, щанд 13 и на 17.04.2019г. в ТУ-София, филиал
Пловдив, щанд 48, както и на сайта ни www.inensia.com
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24. Ленно АД
www.lenno.com
Ленно АД е финансова институция, предоставяща алтернативно на
банковото, ипотечно и бизнес кредитиране в България. Ние сме финансов
холдинг с инвестиции в България, Чехия, Полша, Русия, Испания и Литва,
концентрирани в няколко сектора, като кредитиране, брокерски и
консултантски, а скоро и платежни услуги.
В края на 2018 г. създадохме IT отдел, работещ върху най-важния проект на
компанията, а именно мобилно приложение, съвместимо както с Android,
така и с IOS. Това е основната стъпка, която предприехме, за да бъде ЛЕННО
технологична компания с фокус върху финансовите услуги. Главната
причина за подобна инвестиция е желанието ни да създадем удобство за
клиентите си. Това е, към което се стремим и за което работим ежедневно.
В ЛЕННО търсим ефективност и независимо дали става дума за кредит,
трейдинг или плащания, ние се стремим да надграждаме приложението си по
начин, който да ни доближи до нашите клиенти.
Твоята кариера. Твоят начин.
Към момента, екипът на Ленно се състои от над 30 професионалисти, с опит
в различни области. Нашите цели, клиенти и проекти са глобални и работим
усилено, за да създадем екипи, които успешно работят заедно.

25. Страйпс ЕООД
www.strypes.eu
Страйпс е холандска компания, част от ICT Group, която предлага на
клиентите си изобретателен софтуер, като постига резултати чрез
сътрудничеството между клиентите и вдъхновените и отдадени екипи.
С нашия дългогодишен опит на технологичния пазар, ние сме
специализирани в разработването, миграцията и поддържането на софтуер.

26. Вили Елбе Аутомотив България ЕООД
www.willielbegroup.de
Вили Елбе Груп има около 1000 служители на осем международни локации от Германия до Китай. Ние разработваме и произвеждаме
високотехнологични компоненти за задвижващите системи и кормилните
уредби на премиум клас превозни средства: леки автомобили, мотоциклети и
лекотоварни автомобили.
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27. Дунапак Родина АД
www.dunapack.bg
ДУНАПАК-РОДИНА АД е водещ производител на вълнообразен картон и
опаковки.
Ние предлагаме качествени и иновативни решения. В производството си
използваме последно поколение технологии и влагаме изцяло рециклируеми
и биоразградими материали.
Наши клиенти са водещи български и международни производители,
експортно-ориентираните компании и браншовите лидери в България и на
Балканите.
Открит през 1962 г. , през 2002 г. завод „Родина“ става част от част от
австрийския холдинг за производство на хартия и опаковки PRINZHORN
HOLDING. Концернът е най-големият производител на хартия и средства за
опаковане в Централна и Източна Европа.
Холдингът притежава седем фабрики за производство на хартия и
осемнадесет фабрики за производство на опаковки в Германия, Австрия,
Полша, Унгария, Румъния, Украйна, Хърватска, Гърция, Турция и България.
В компаниите на групата в момента работят над 6 000 души, а в „ДунапакРодина” АД са ангажирани 220 специалисти.

28. Теклас - България ЕАД
www.teklas.com.tr
Основен предмет на дейност на ''Теклас България" ЕАД е производство на
каучукови и пластмасови съединения за автомобилната промишленост.
Продуктовото портфолио на „Теклас България” ЕАД обхваща производство
на радиаторни и охладителни съединения, пластмасови тръби, инжекционни
раздувни части и др. изделия за автомобилната промишленост. Асортиментът
от продукция включва над 400 различни продукта от каучук, пластмаса и
метал. 100% от произвежданата продукция е предназначена за износ –
Германия, Канада, Унгария, Чехия, Англия, Русия, Мексико, Австралия,
Полша, Испания, Южна Корея, САЩ, Италия, Австралия и други страни.
Клиенти на изделията на „Теклас-България” ЕАД са : WV, AUDI,
MERCEDES, OPEL, BMW, FORD, FIAT, VOLVO, RENAULT, DACIA и
други автомобилни компании.
В заводите на „Теклас България” ЕАД се подготвят и произвеждат от
прототипна фаза до серийно производство – охладителни съединения,
отоплителни съединения, турбо съединения и тръби, маркучи за гориво, DPF
маркучи, както и пластмасови тръби чрез „Технолигията за впръскване на
вода – Оформяне/ Формуване на детайли с помощта на вода – „ Водна
инжекция” за OPEL, AUDI, FIAT и други автомобилни компании.
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Инженерните специалисти в заводите на „ Теклас България” ЕАД извършват
цялостен пакет на дизайна за клиентите, цялостна окомплектовка на
проектната документация, тестове и изпитвания на каучуковите съединения в
Центъра за изпитвания, намиращ се на територията на завода.
Към 2017 г. дружеството има изградени и пуснати в експлоатация три завода
и производствени складове със застроена площ от 54 000 м2 в гр. Кърджали,
заводи в гр. Момчилград и гр. Крумовград. Общият брой на персонала на
дружеството е 1980 души.
През 2016 г. „Теклас България’ЕАД получи сертификат за инвестиция клас
„А” с проекта за изграждане на Център за развойна и изследователска дейност и
Завод № 4 за увеличаване на производствения капацитет за производство на
каучукови съединения и пластмасови тръби за автомобилната промишленост.
От стъпването си в България през 2004 г. турската компания постоянно
разширява дейността и увеличава оборотите си. В последната класация К100
"Теклас" се отличи като дружеството с най-висока рентабилност в
машиностроителния сектор (над 25%), както и като работодател с най-бързо
растящ персонал. Освен в България групата Teklas има заводи също в
Турция, Китай, Сърбия, Мексико, както и логистични центрове в Европа и
Северна Америка.

29. Хайкад Инфотех ООД
www.haycad-infotech.bg
www.haycad-engineering.com
Хайкад Инфотех ООД е изцяло българска инженерингова компания.
Дружеството е регистрирано през 2006 г. и до момента развива успешно
дейността си в четири основни направления:
1. Хайкад Инфотех ООД е официален представител на френския софтуерен
концерн Dassault Systemes за решенията за CAD/CAM/PLM проектиране CATIA, 3DEXPERIENCE, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3D VIA. Dassault
Systemes е световен лидер в създаването на софтуерни решения за управление на
жизнения цикъл на продукта, базирани на 3D технологиите.
2. Разработване на конструктивна документация – Екипът ни изработва 3D
модели и 2D чертежи по задание на клиента, спазвайки всички технически
изисквания към разработката - детайли, компоненти и цялостни системи.
Техническата документация се представя на клиента в съответствие с
международните стандарти, използвайки високотехнологични CAD/CAE
системи.
3. Производство на детайли, компоненти и цялостни системи - Във дружеството
се работи над различни инженерингови проекти с различна степен на сложност.
Хайкад Инфотех ООД предлага цялостната услуга, от разработването на
идейната концепция до внедряването на произведения продукт при крайния
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клиент. В тази връзка, фирмата разполага с широк набор от специалисти и
партньори с висока професионална компетентност във всички области механика, автоматизация, електроника, пневматика, хидравлика. Приемаме за
производство и проекти с предоставена от клиента конструктивна документация.
4. Обучения – Фирма Хайкад Инфотех съзнава, колко е важно обучението и
подкрепата на бъдещи кадри и в тази връзка организира обучителни курсове,
както за вече работещи инженери, така и за студенти. Лекторският ни екип
предлага следните обучения: Основен курс CATIA, Моделиране на сложни
повърхнини в CATIA Generative Shape Design, Курс Sheet metal Design, Основи и
практически приложения на компютърния термо-флуиден анализ (CFD),
Компютърни симулации на процеса на шприцване на полимерни изделия,
Основи и практически приложения на компютърния якостен анализ (FEM),
Инструментална екипировка за изделия от пластмаса – конструиране,
технологии, производство, Симулация и създаване на програми за машини с
ЦПУ с CATIA Machining.

30. Либхер Транспортейшън Системс Марица ЕООД
Фирма "ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА" EOOД е
част от фирмената група ЛИБХЕР и принадлежи към дивизията "Аероспейс и
Транспортейшън".
Основната дейност на фирмата ни е производството на климатични системи
за релсов транспорт - влак, трамвай и метро. Клиентите на фирмата са
вагоностроителни заводи по цял свят.
Ние се стремим да предлагаме възможно най-добрите решения за нашите
партньори, както и да гарантираме високото качество на изпълнение на
предлаганите продуктите, инвестрирайки в проучвания и непрестанно
развитие.
От месец септември 2018 г. фирмата старира производството на изцяло нов
продукт - охладителни модули за транспортни моторни превозни средства.
Следвайки своя път на развитие, фирма "Либхер Транспортейшън Системс
Марица" EOOД планира през 2019 г. навлизане в съвсем нова индустриална
сфера, а именно производство на бетоновози.
„ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА" ЕООД е символ на
лоялен и социално отговорен работодател. Развитието на нашите
сътрудници, както и грижата за тях, са от първостепенно значение. Фирмата
предлага възможности за качествени обучения и кариерно развитие, както и
широка гама от социални придобивки.
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31. SIBIZ
www.sibiz.net
SIBIZ е високотехнологична фирма, лидер в разработването на
високопроизводителни интегрални схеми със свръхвисока степен на
интеграция, приложно специализирани интегрални схеми (ASIC),
програмируема логика (FPGA & CPLD), компютърни системи, едночипови
системи (System-On- Chip) и вградени системи за високопроизводителни,
мрежови, комуникационни, общопотребителски и други приложения.
С нашите доказани резултати и професионализъм, с високото качество на
нашите услиги и продукти, SIBIZ успя да извоюва доверието и уважението
на нашите партньори и клиенти от САЩ, Канада, Европа и Азия и да заеме
достойно място в глобалната високотехнологична екосистема.
Някои постижения, които имат специално място в нашите сърца са
разработването на първата в България генерация от интегрални схеми (28nm,
40nm и 65nm) със свръхвисока степен на интеграция, изцяло проектирани от
нашата инжинерингова организация в Пловдив, а също така и първият в
България високопроизводителен, конвейрен, хардуерно многонишков
процесор, реализиран в 28nm, многоядрена, едночипова система. Ние се
гордеем с постигнатото, но и същевренно търсим нови предизвикателства и
върхове, които да покорим.
SIBIZ предлага на младите специалисти да бъдат част от вдъхновяваща
култура на иновации, творчество и технологичен прогрес, да станат част от
уникалния свят на високите технологии, където могат да се развиват, да
постигнат своя апогей и мечти.

32. ММ Механикс ООД
http://mechanics-group.bg
Нашата цел е, да предложим на индустриалните клиенти завършеното
решение за производство на детайли, което пести време, управленски усилия,
разходи за контроли, гарантира качество на продукцията и сигурност на
доставките. Благодарение на мащабните инвестиции през последните години,
Механикс Груп разполага с голяма и добре оборудвана леярна за леене на
алуминий под високо налягане, както и с едно от най-добрите звена за
механична обработка на детайли. Останалите производства също са обновени
и подобрени, за да има Групата увеличен капацитет.
Особено внимание е отделено на производството на инструментална
екипировка – пресформи, шприцформи и щанци – като основата на
производството на даден детайл.
Механикс Груп се насочва все повече към изработка на възли и готови
изделия за фирми от различни браншове – сервизно оборудване, автоматични
системи, осветителни тела, мебели и други.
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Механикс Груп Ви предлага най-доброто решение за производството на
детайли, като Ви кани да се запознаете със съдържанието на сайта и да ни
посетите на място с конкретно запитване.

33. ЛАТЕКОЕР България ЕООД
www.latecoere.aero
Latécoère е производител на компоненти за авиационната индустрия, водещ
доставчик на всички големи производители на самолети в две основни
направления: Аероструктури и Kабелни системи. Latécoère е световен лидер
в производството на самолетни врати. Латекоер България ще произвежда
елементи за самолетни врати и шкафове за авионика.

34. Волво Груп България ЕООД
www.volvo.com
Волво Груп България ЕООД е част от Volvo Group, която е сред водещите
доставчици на транспортни решения в света. Ние сме търговска организация
със сервизна мрежа за марките камиони Volvo и Renault.
Имаме 5 сервизни точки на територията на страната: София, Пловдив,
Бургас, Варна и Велико Търново. Сервизната ни мрежа обслужва и двете
марки с фокус върху качеството и удовлетвореността на клиентите. Видео за
най-големия ни сервиз в страната можете да видите тук:
https://www.youtube.com/watch?v=oGzQjQZXweU
Всяка година Волво Груп България осъществява програми за практика на
студенти от политехническите вузове. Ако желаете да допълните
образованието си като научавате нови неща, ето няколко причини да
изберете студентски стаж във Волво Груп България:
- модерна работна среда: съвременно оборудване и програми за обслужване и
ремонт на товарните автомобили Волво и Рено;
- специализация: възможност да разучите и ремонтирате различни видове
камиони от среден и голям тонаж на Волво и Рено;
- работа в екип: приятелски и сигурен климат, споделена страст към
автомобилите и уважение към всеки;
- практическо обучение съгласно стандартите на Волво и Рено: ще се учите
от най-добрите техници в тази индустрия;
- разширено обучение: практическият стаж ще бъде допълван от курсове,
провеждани в нашия център за техническо обучение. Ще се запознаете с
последните иновации в автомобилостроенето, някои от които са уникални и
приложени само в товарните автомобили на Волво и Рено;
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- диалог: винаги ще насърчаваме отворения диалог между вас, работния екип
и практическия ръководител;
- уважаван работодател: ще се присъедините към компания, която се стреми
да бъде най-предпочитаният работодател в автомобилната индустрия;
- възможности за кариера: ще можете да разучите различни възможности за
кариера и да кандидатствате за предпочитана позиция в мрежата от сервизи
на Волво Груп в България или по света.

35. Фесто Производство ЕООД
www.festo.com
Фесто дава импулси за индустриалната автоматизация. Ние правим
клиентите си по-продуктивни. С нашето ноу-хау, с погледа си върху цялото и
с любовта към детайла. Ние въодушевяваме чрез интелигентни и интуитивни
решения за индустриалната автоматизация. Просто Фесто!
Да бъдем световни лидери на пазара на пневматичните и електрическите
задвижвания в индустриалната автоматизация и при техническото
образование, за нас означава да сме взискателни, да умеем да ценим, да
гледаме напред, да сме отговорни всеки ден. И да се подобряваме
непрекъснато.
Фесто Производство ЕООД е дъщерна компания на германския концерн
Festo AG & Co. KG, световен лидер в областта на автоматизиращата
технология, индустриалните обучения и образователни програми.
Дружеството е лидер в производството на електромагнитни датчици за
пневматични цилиндри, сензори за поток и налягане, пропорционални
вентили, комуникационни модули, контролери и присъединителни кабели над 2 200 различни продукта „made in BG”, произвеждани от около 900
сътрудници в София и Смолян.
Заедно с всички 20 100 сътрудници на Фесто по целия свят, ние споделяме
една обща цел: максимална производителност и конкурентоспособност на
нашите повече от 300 000 клиенти.
През 2018 г. за пореден път развойният ни отдел допринесе за разработването
на продукти, спечелили престижната награда за дизайн Red Dot Award:
Product Design за контролер за сервомотори тип CMMT-AS, позиционер тип
CMSI, адаптер тип DADG, инсталационен щекер тип NEFF, сервомотори тип
EMMT-AS и свързващ кабел тип NEFF.
Technical Engineering Center (TEC)
Като глобален играч и лидер в индустриалната автоматизация, Фесто се
изправя пред редица предизвикателства във все по-динамичната и
променяща се пазарна среда. Следващата революция на Индустрия 4.0
изисква и следващо ниво на холистичен дизайн на системите, което да
позволява все по-голям брой компоненти да си взаимодействат и
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комуникират като интелигентни единици. Увеличаващото се количество
генерирани данни и интелигентни алгоритми заедно с уеб/облачните
технологии ще създадат допълнителна стойност за клиентите ни в бъдеще.
За да отговори на изискванията на дигитализацията, Фесто ще се фокусира
все повече върху електрониката и софтуерното инженерство. България
разполага с висококвалифицирани кадри в тези области и поради това,
концернът избра като ключова фирмата си в София за стартирането на новата
дейност.
През следващите години Фесто планира значително увеличение на броя на
служителите в производственото дружество в България и по този начин, ще
превърне местното дружество в едно от ключовите места за глобална
научноизследователска и развойна дейност и иновации. Решенията за
съвременна роботика, заедно с интелигентен и интуитивен софтуер, както за
компоненти, така и за уеб/облачни приложения ще бъдат разработвани от
новия развойно-технологичен център и ще допринасят за посрещане на
нарастващите изисквания на клиентите на концерна.
В рамките на TEC във Фесто Производство се извършва развой на нови
продукти с над 30 сътрудници, механични и електронни инженери,
отговарящи за целия процес от разработката и изпитанията до внедряването
на новите продукти в производствения процес и които ежегодно работят по
над 40 развойни проекта. Основните цели на дружеството са, да поеме
водеща роля при предлагане на иновативни изделия собствено производство,
с конкурентни цени и технически показатели.
Ние базираме нашата корпоративна отговорност в дългосрочен план на
следното мото: „Отговорни действия. Здравословен ръст. През поколенията.“
За да фокусираме действията си, ние сме определили сфери на дейност, в
които можем да направим значителен принос от гледна точка на основните
социални предизвикателства.
Нашите шест области на дейност отразяват нашата ангажираност с
образованието и знанията, както и с технологиите и иновациите и са
насочени към намаляване на отрицателните ефекти върху човечеството и
околната среда и постигането на положително въздействие:
- техническо образование;
- енергийна ефективност;
- използване на материалите;
- околна среда и енергия;
- здраве и безопасност;
- учене през целия живот.
Като семейно предприятие, Фесто има ангажименти за устойчивото развитие.
Като добър корпоративен гражданин, концернът Фесто демонстрира
отношението на отговорност към обществото и опазването на околната среда
– както в централата на Фесто в Германия, така и в локалните подразделения
на концерна в около 60 национални дружества по целия свят.
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Фесто Производство провежда дългогодишна и последователна политика на
сътрудничество и подпомагане на средното и висшето образование.
Повече от 10 години дружеството успешно реализира стажантски програми
за ученици и студенти от професионални гимназии с технически
специалности, както и за технически университети.
Фесто Производство е една от водещите компании в пилотния проект за
въвеждане на дуално обучение в средното образование в България, чиято
основа е „учене чрез работа“.
През януари 2019 г. проектът на дружеството „Интегриране на образованието
в бизнеса” спечели първото място по време на Годишните HR награди на
Българска асоциация за управление на хора за 2018 г.

36. Инженер.БГ ООД
www.инженер.bg
Инженер.БГ е първото и единствено изцяло онлайн техническо списание в
България. Най-рейтингованото място в българското онлайн техническо
пространство. През годините създадохме и непрестанно развиваме:
Инженер.bg; Борса.bg; Промо.bg; BalkanEngineer.com и
ДигиталнаИндустрия.bg.
В стремежа си да се превърнем в медиатор между академичните среди и
бизнеса, за да бъдем още по-полезни, а инженерните кадри още поподготвени и конкурентоспособни на пазара на труда, създадохме
Инженерна и Академична борса в Борса.bg - Търсачката за инженерни кадри,
обучения и технически решения на България, приложение на Инженер.bg.
Инженерна борса в Борса.bg обединява най-актуалните възможности за
работа и стаж във водещи компании в бранша. Също така, именно там всеки
специалист може напълно безплатно и свободно да въведе своето CV, за да
бъде открит от своя бъдещ работодател.
Стремежът ни е Академична борса в Борса.bg да събира цялата информация
за професионалните гимназии и висшите технически заведения в страната, за
стажантски и стипендиантски програми от водещи технически компании,
както и фирмени академии.
Следете ни! Информирайте се! Мотивирайте се! Изкачете стъпалото на
успеха!
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37. ИНДЕКС-6 ООД
www.index-6.com
Индекс-6 е добре познат в индустрията и уважаван производител на машини
и комплексни поточни линии за автоматизация на процесите на бутилиране и
опаковане на много разнообразни продукти. Компанията е създадена през
1990 г. и оттогава се радва на непрестанно развитие. Екипът ни се състои от
малко над 200 колеги, а няколко хиляди наши машини работят в над 50
страни на 4 континента. Притежаваме редица патенти, а сред нашите
клиенти са множество световноизвестни корпорации.
Индекс-6 е място, където ежедневно решаваме интересни технически казуси.
Отново и отново извървяваме целия път от виртуална концепция до
завършена работеща машина, с всички трудности по него. Екипът ни
включва както доказани специалисти, така и млади и неопитни, но
амбициозни и съобразителни хора. Обхващаме широк спектър от позиции имаме сериозен конструктивен отдел с механо и електро конструктори;
динамичен сервизен отдел, който постоянно командирова колеги за пуск на
оборудване в експлоатация по целия свят; търговски отдел с технически
компетенции, осъществяващ постоянна многоезична и многоканална
комуникация на корпоративно ниво. Производствената ни база е
разположена на около 15 декара и е работно място на десетки оператори на
най-съвременно металорежещо оборудване, монтажни екипи, заварчици,
технолози и организатори на производството. Оптималната смесица от
опитни специалисти на световно ниво и млади хора с любопитство към
технологиите, с много енергия и амбиция, създава среда на обмен на знания и
умения и е център на постоянно развитие. Даваме възможност на току-що
завършили студенти да стартират кариерата си с нас и да се развият до ниво
непостижимо в много други сфери.

38. Трио Интерактив – Интернешънъл ООД
www.trio-interactive.com
Тrio Group е от лидерите на маркетинговия пазар в Германия. Звеното на
компанията в Пловдив е насочено към разработването на дигитални решения
в областта на маркетинговите комуникации за корпоративни клиенти.
Клиенти на компанията са BASF, Volkswagen, Deutsche Bahn и други. В
продължение на повече от 20 години компанията се утвърждава
самостоятелно под ръководството на своите създатели. Агенцията е
създадена в Манхайм от д-р Юрген Кютемайер. През последните две
десетилетия той успява да наложи Trio Group като една от найпроспериращите B2B агенции в Германия. Екипът е от 140 души,
разпределен на 6 локации в Европа.
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През 2016 Trio Group избра България и по-точно Пловдив за разрастване на
своя екип от специалисти в дигиталните маркетингови решения. Дъщерната
фирма тук, освен като работодател, се грижи за хората в компанията, като
развива техните таланти и умения, инициирайки редица събития и семинари
в областта на дигиталния маркетинг и информационните технологии.

39. Стабил Инженеринг ПАИ ЕООД
www.stabilengineering.com
„Стабил Инженеринг - продуктова идентификация и инспекция“ ЕООД е
официален представител за България на системи за продуктова
идентификация Markem–Imaje, решения за продуктова инспекция Mettler–
Toledo и етикетиращи машини Herma.
В повече от 20-годинишната си дейност фирмата е инсталирала и поддържа
над 1000 машини и цялостни решения в редица предприятия от всички
отрасли на българската индустрия. Централният офис и сервизна база са в
град Пловдив, като за удобство на клиента и бърза реакция, фирмата
поддържа клонове в София, Русе и Велико Търново.
„Стабил Инженеринг ПАИ“ ЕООД е добре позната както у нас, така и извън
пределите на България, със своя опит и технически потенциал в
проектирането на транспортни ленти, механизми за отхвърляне на продукти,
траверсиращи системи за принтери и други специфични решения за
интегриране на устройства за кодиране, етикетиране и инспекция към
съществуващи поточни линии.
„Стабил Инженеринг ПАИ“ ЕООД изгражда комплексни решения за
кодиране и проследяване на продукцията, съобразени със специфичните
производствени нужди на всеки български производител. Благодарение на
висококвалифицираните опитни професионалисти, фирмата предлага на
своите клиенти:
•
Задълбочени технически консултации преди продажбата;
•
Многообразни финансови схеми на разплащане;
•
Бърза доставка на консумативи в рамките на 24 часа;
•
Технически консултации по телефона (Help desk);
•
Гарантирано време на реакция при сервизни посещения на място.
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40. Проксиад България ЕАД
www.proxiad.com
Proxiad е френска компания, която е представена в България от вече 14
години и създава уеб-базирани бизнес приложения за водещи
високотехнологични компании от Западна Европа и Щатите. Основни
проекти, които се развиват в България, са решения в областта на
e-procurement, e-invoicing, email marketing, банков и застрахователен софтуер.
Компанията има сериозни традиции и ноу-хау в дългогодишни проекти,
базирани на Java EE технологиите, а в последните години развива и проекти с
PHP, .NET, Golang и front-end технологии за своите бизнес партньори. В
офисите на Proxiad в София и Пловдив са съсредоточени близо 200 ИТ
специалисти, които са част от различни екипи, покриващи целия жизнен
цикъл на създаване, поддържане и развиване на софтуерните продукти.
Една от основните ценности на компанията е поддържането на приятелска
атмосфера на работа за своите служители. Всички инициативи са по идея на
колеги посредством вътрешни организации. Екип от доброволци се грижи за
редовната комуникация с хората, организацията на забавни събития и
осигурява подкрепа при включване на компанията към социално-отговорни
активности. Втората група - Tech-Exchange, е отговорна за инициативите за
споделяне на знания, като конференции (PlovDev), вътрешно-фирмени
обучения и външни инициативи.
Proxiad Bulgaria предоставя възможност за професионалното развитие на
студенти чрез своите стажантски програми, тъй като смята присъединяването
на млади таланти, заредени с ентусиазъм, идеи и динамика за един от
ключовите фактори за успешно бизнес развитие.
Защо ще ви хареса при нас:
стабилна и динамично развиваща се компания;
интернационални проекти и модерни технологии;
възможности за обучения и дългосрочно кариерно развитие;
Над 200 нови приятели!
Повече информация за свободните ни позиции можете да намерите на
кариерната ни страница: https://bulgaria.proxiad.com/careers/. Дори и при
липса на настояща отворена позиция, която да търсим активно, ние винаги
сме в търсене на нови таланти и ще се радваме да получим вашата
кандидатура на hr.bulgaria@proxiad.com.
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41. БИЕЙ ГЛАС България АД
www.baglass.com
БиЕй Глас България АД, част от международната индустриална група BA
GLASS, е водещ производител на стъклени опаковки в югоизточна Европа.
Фирмата разполага със заводи в Пловдив и София. Производственият процес
се осъществява посредством високо-ефективни автоматизирани машини.
БиЕй Глас България предлага на пазара над 500 дизайна стъклени бутилки и
буркани за храни и напитки. Продукцията ни достига до 40 страни по света,
като съхранява и предоставя на потребителите напитките на световни лидери
като AB Inbev, Carlsberg, Coca Cola, Heineken, Molson & Coors, Pepsi и мн.др.
Грижата за хората ни, наред с технологичното развитие, устойчивото
качество, опазването на околната среда, е приоритет в стратегията ни.
Внедряването на нови продукти в отговор на търсенето на клиентите, както и
сремежът към конкурентноспособност и лидерство на пазара, са неотменна
част от целите ни.
Стремим се да инвестираме на първо място в хората си, заедно с въвеждането
на новости в технологиите, подобряване на работната среда, обучение и
повишаване на квалификацията на служителите.
Ето защо, сме готови да посрещнем квалифицирани, мотивирани и
амбициозни инженери, заинтересовани от нови предизвикателства, с желание
да допринесат за просперитета на БиЕй Глас България АД.

42. Силвър Стар
www.silverstarmotors.eu
Силвър Стар официален представител и вносител на немския концерн
Даймлер АД за България. В нашето портфолио ще откриете „звездата“ на
Даймлер – Mercedes-Benz, както и брандовете – SETRA, FUSO и SMART.
Дейността ни обхваща:
- продажби на нови леки, лекотоварни и товарни автомобили и автобуси;
- продажби на резервни части;
- продажби на употребявани автомобили;
- следпродажбено обслужване, вкл. бояджийно-тенекеджийни дейности;
- лизинг и застраховане на автомобили.
Нашите дилърски центрове са позиционирани в София, Пловдив и Варна.
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43. Ханон Системс Пловдив ЕООД
www.hanonsystems.com
Основната част от дейността на Ханон в завод Пловдив е производството на
хидравлични и вакуумни помпи и на компоненти за автомобилни
трансмисии. С придобиването от Ханон Ситемс, завод Пловдив продължава
по пътя на мащабно разширяване и непрекъснато подобрение. Ханон
Пловдив се утвърждава като лидер в технологиите за контрол на
хидравлични и вакуумни системи за лекотоварни и тежкотоварни
автомобили, както и машинната обработка на компоненти за трансмисии.
В Ханон Пловдив ще станете част от екип, който се разпростира на
4 континента в 20 страни с повече от 20 000 служители. Нашите култури и
езици са различни, но ние споделяме една и съща страст - да разширяваме
границите на технологиите, подкрепяйки иновативното мислене с
производствени и инженерни процеси от световна класа.

44. Алианс Принт ЕООД
www.alliance.com
Алианс Принт е една от най-големите и динамично развиващи се печатници
в България с 50 годишна история. Като частна компания функционира от
2001 г., наследявайки дългогодишния опит и традиции на полиграфическата
база на БТА.
Печатницата е водеща и награждавана на българския пазар в производството
на висококачествени полиграфически изделия. Лидер сме в печата на книги,
а част от портфолиото ни са още луксозни каталози, списания, календари,
плакати, брошури, листовки, рекламни материали, опаковки и кутии.
Алианс Принт постоянно инвестира средства в обновлението на своята
производствена база и машини.
Въпреки високотехнологичните средства, с които разполага, Алианс Принт
определя като свои ключов актив хората. Ние вярваме в силата на екипа и
поради тази причина, провеждаме специални ежегодни обучения и развитие
на нашите служители. В компанията работят над 150 квалифицирани,
амбициозни и отговорни хора, специалисти в различни области /търговия,
технолози и дизайнери, предпечат, офсет и дигитален печат/.
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45. КЦМ 2000 АД
www.kcm2000.bg
КЦМ 2000 Груп е един от най-големите индустриални холдинги в България,
изграден изцяло с български частен капитал. Ние сме ключов участник в
икономическия живот на страната. В основните сектори на групата –
рудодобив и преработка на минерални суровини, производство на крайни
метални продукти, комплексен индустриален сервиз, технологичен
инженеринг и търговия, работят повече от 2 500 човека. Продуктите и
услугите, които предлагаме, се ползват от фирми – лидери в индустриалния
свят. Нашите компании оперират в условията на засилена репутация и висока
социална отговорност. Бизнесът и приоритетните инвестиции на КЦМ 2000
Груп са синхронизирани с екологичното законодателство на ЕС по
отношение опазването на околната среда, безопасност и здраве при работа.
КЦМ 2000 Груп е изградила добри и гъвкави практики с ученици и студенти,
с възможности за бъдеща реализация.

46. ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД
www.vmz.bg
„Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД - гр. Сопот е най-голямото
държавно предприятие от военнопромишления комплекс в страната.
Фирмата е създадена през 1936 г. и до днес е най-развитият и
платежоспособен работодател в региона.
„ВМЗ“ ЕАД – гр. Сопот разработва и произвежда широка гама продукти със
специално предназначение, за някои от които е единствен производител в
света като боеприпаси, гранати, ракети, взриватели, пирозакъснители и др.
Също така, разполага и с открит изпитателен полигон, осигуряващ условия за
провеждане на изпитвания на въоръжение и военна техника.
Предприятието традиционно участва в редица изложения в страната и по
света, на които показва своите специални изделия. Редовен участник е на
специализираното изложение „Хемус“ в Пловдивския технически панаир.
„ВМЗ“ ЕАД - гр. Сопот ще остане в историята като първото и единствено
предприятие с най-високи държавни отличия.

47. Делта Соурс ООД
www.deltasource.eu
Нашата мисия в Делта Соурс е да разработваме софтуерни решения,
съобразени с нуждите на клиентите, като се грижим за техните IT проекти от
начало докрай. Помагаме им да се фокусират върху техните основни бизнес
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дейности и да ни оставят разработката на софтуера частично или напълно.
Използвайки agile методологиите, ние анализираме и оценяваме нуждите на
конкретния проект, което намалява риска за бизнеса. Имаме опит с
напътстване както малки, така и големи компании в техните IT нужди.
Решаващият момент, когато се вземат правилните избори е още в самото
начало, за да се осигури поддръжка на бизнес средата не само в начален етап,
но и в дългосрочен план.
Изградените от нас системи удовлетворяват изцяло настоящите бизнес
нужди на клиента, но също така са и достатъчно гъвкави, за да могат да бъдат
разширени с нови по-добри екстри.

48. Вестернахер и Партньори Кънсълтинг ЕООД
www.westernacher.com
Вестернахер е високотехнологична SAP консултантска компания. Създадена
през 1969 г., компанията е утвърден глобален лидер във внедраването на SAP
EWM (складови решения) и SAP TM (транспортни решения). След 5 години
успешно развитие и на българския пазар в гр. София, през месец май 2019 г.
отваряме офис и в гр. Пловдив.
За 5 години в България успяхме да изградим изключително силен екип,
превръщайки българския офис в основен SAP EWM развоен център за
компанията в Европа. Имаме доказани традиции в обучението на млади
специалисти от нулата, като им предоставяме висококачествено обучение
както в България, така и в чужбина.
В момента, бихме искали да разширим екипа си от разработчици с още
колеги, които биха желали да се развиват като SAP ABAP Developers.
Сред предимствата на кариера във Вестернахер са:
 развитие в глобално престижна професионална сфера – SAP;
 работа по международни проекти и възможности за пътуване в
чужбина;
 добър социален пакет от първия работен ден (езиково обучение, спорт,
луксозна здравна застраховка, 25 дни първоначален годишен отпуск,
професионално обучение);
 приятелска среда, в която всеки има значение и бива подкрепян да се
развива професионално;
 гъвкаво работно време.
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49. Hewlett Packard Enterprise
www.hpe.com
HPE е технологична компания, лидер в производстото на ентърпрайз хардуер
– сървъри, устройства за съхранение на данни и мрежови устройства, които
предлагат гъвкави и бързи IT решения за нашите клиенти. В България имаме
както технически, така и по-административни позиции. Освен това, имаме
развита стажантска програма, която е насочена към учене чрез практика и
дава възможност за успешно съчетаване на работните и университетските
задължения.

50. Кяшиф ЕООД
www.kyashif.com
„Кяшиф“ ЕООД е водещ производител на хидравлични цилиндри в България
и Европа. Фирмата ни има най-богатото продуктовото портфолио за страната
в този бранш. Материалната ни база е разпределена в два завода и трети в
строеж. „Кяшиф“ ЕООД е една от най-старите фабрики в областта и
същевременно най-иновативната такава.
„Кяшиф“ ЕООД увеличава конкурентните предимства на продукцията си,
чрез въвеждане на иновативни технологии в производствения процес,
намаляване на себестойността и подобряване качеството на изделията.
В „Кяшиф“ ЕООД е създаден един пълен цикъл на производството на
хидравлични цилиндри, изпипвайки се всеки един детайл. Нашите високо
квалифицирани инженери участват във всяка една фаза от производството на
продукцията. Те са в основата от прототипното създаване на цилиндрите ни
до тяхното изпитване и експедиция.
Фирмата ни е горд собственик на високотехнологични и модерни машини MAZAK, HAAS, CLOOS, THOMPSON welding robot - единственият по рода
си заваръчен робот на Балканския полуостров.
От 2014 г. насам „Кяшиф“ ЕООД работи в тясно сътрудничество с Microsoft,
с днешна дата сме най-големият им клиент в България и първата компания с
договор за cloud-based ERP solution Microsoft Dynamics 365 for Operations за
Централна и Източна Европа.
В резултат на направените инвестиции за модернизиране на
производствената база и високотехнологично оборудване, “Кяшиф“ ЕООД
успя да се утвърди на международния пазар като желан и търсен бизнес
партньор.
Всичко това, допринася за увеличаване обема на продажби на настоящите и
разширяване на пазарните позиции, чрез привличане на нови клиенти.
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Продукцията ни е изцяло предназначена за износ в Европа. С гордост можем
да отбележим, че през годините сме създали стабилни партньорства с
компании като: Liebherr, Wacker Neuson, KARGO-TEK и др. Дружеството ни
има сключени нови договори за продажба с клиенти от Полша, Швеция,
Германия, Австрия и Финландия, Русия, и др.
През годините сме доказали, че сме една от най-стабилните и надеждни
фирми в област Кърджали. Компания, осъзнала преимуществото на новите
технологии и стараеща се да внедри най-доброто от тях.
„Кяшиф“ ЕООД- фирма с бъдеще и просперитет!

51. НЕОХИМ АД, гр. Димитровград
www.neochim.bg
“Неохим” АД е единствен производител в България на формалин, карбамидформалдехидни смоли, натриев нитрат, амониев бикарбонат, райски газ,
полиетиленов окис, стъклонапълнени термопласти и др. Продуктите на
“Неохим” АД намират добър прием в България и на международните пазари.
Фирмата поддържа търговски взаимоотношения с партньори от Румъния,
Унгария, Турция, Италия, Мароко и др.
От 40 до 60% от обема на приходите се формират от износ.
Пазарните предимства на “Неохим” АД са:
- използване на отлични производствени технологии и модерно
оборудване;
- предлагане на висококачествена продукция;
- създадени стабилни позиции на международните пазари в Западна
Европа, Балканския полуостров, Азия, Латинска Америка и САЩ;
- добре развита дистрибуторска мрежа и складови бази на българския
пазар;
- добронамерени търговски взаимоотношения с бизнес партньорите си.
Компанията предоставя възможност за професионална реализаци и
израстване на специалисти в областите:
- Автоматика и информационни технологии;
- Машиностроене, електротехника и материалознание;
- Автоматизация на производството;
- Енергетика и промишлена електроника;
- Информационна техника и компютърни системи.
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52. AIESEC
www.aiesec.bg
AIESEC е глобална младежка неправителствена организация, чиято цел е
постигане на световен мир и развитие на човешкия потенциал. Основана е
през 1948 г., когато след Втората световна война няколко младежи от
различни държави с обща мечта - да изградят междукултурно разбирателство
между народите се събрали, за да се опитат да променят тогавашната
реалност. Днес, организацията съществува активно в повече от 120 държави.
Ние вярваме, че създаването на млади лидери е пътят, чрез който ще
достигнем до нашата цел. А как развиваме лидерството у младежите? Ние им
предоставяме платформа за развитие, като станат част от организацията ни
или като заминат на обмен в чужбина.

AIESEC предлага три вида обмен на младежи между 18 и 30
годишна възраст, без значение дали са студенти или вече
завършили. Те са: Доброволчески обмен (Global
Volunteer), Предприемачески стаж (Global Enterpreneur)
и Професионален стаж (Global Talent).
- Стаж: Доброволчески обмен
Бъди доброволец в чужбина, 6 седмици за теб и за света.
Доброволческите обмени в чужбина са един невероятен начин да
опознаеш една чужда култура, да разбиеш стереотипите, да
помогнеш за разрешаването на проблем в мястото, където отиваш
заедно с други чуждестранни стажанти и да изградиш мрежа от
контакти из целия свят. Проблемите, върху които се работи са
обвързани със 17-те устойчиви цели за развитие на ООН.
Продължителността на този вид обмен е от 6 до 8 седмици, като
намирането на настаняване и разходите по него са покрити изцяло
от организацията ни.
За повече информация: http://aiesec.bg/global-volunteer/
- Предприемачески стаж:
Този стаж е инициатива, която цели да развие лидери с
предприемачески дух, като им предостави възможността да
придобият опит в международен стартъп (новосъздадена
компания). Ако завършваш бакалавърска степен или току що си
започнал последната година от своето обучение и искаш да
опознаеш света на стартъпите, Global Entrepreneur е точният избор
за теб.
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Продължителността на този вид обмен е от 6 до 12 седмици, като
намирането на настаняване и разходите по него са покрити изцяло
от организацията ни.
За повече информация: http://aiesec.bg/global-entrepreneurs/
- Професионален стаж:
Това е вид обмен на AIESEC, който предлага на студентите платен
професионален стажантски опит в компаниите на нашите бизнес
партньори в чужбина. Създавайки възможности за заминаване на
стаж в различни държави и при разнообразни сфери на работа,
Global Talent има за цел да доведе до цялостно себеразвитие,
включващо както културно обогатяване, така и професионално
развитие, което ще те подготви за бъдещата ти кариера и
предизвикателства. Продължителността на този вид обмен е от 6 до
78 седмици.
За повече информация: http://aiesec.bg/global-talent/
53. Милара Интернешънъл ООД
www.milarainternational.com
Милара Интернешънъл непрекъснато надгражда върху своята богата история
от възможностите за мехатронно проектиране, приложено към
автоматизацията и създадено от екип от квалифицирани технолози и учени,
чрез вертикално интегрирана производствена система, добре запозната с
различните материали за конструиране, прецизната обработка на детайли и
строго контролираните производствени процеси.
Милара, с години опит и успехи, е признат водещ световен доставчик на
автоматизирани инструменти за обработка на полупроводникови силициеви
пластини за най-добрите световни клиенти. Други продукти и услуги на
Милара са: вградени принтери за трафаретни печати, wafer bumping и
оборудване за печатане на пластини; инструмент за 3D нанопечат; поръчкови
проектиране и производствени услуги за множество индустрии; прецизни
машинни услуги за цял свят.
Милара работи в рамка от основни корпоративни ценности, които включват
решителност, ангажираност, уважение, почтеност, удовлетвореност на
клиентите, непрекъснато подобряване и работа в екип.
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54. Сименс ЕООД
www.siemens.com
Siemens България е водещ доставчик на иновативни продукти, технологии и
решения в сферата на индустрията, енергетиката, транспорта,
здравеопазването и инфраструктурата. Бизнес интересите ни са насочени към
областите на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията.
Компанията има над 500 служители в страната и е отличена с множество
престижни отличия и награди за качество, развитие на човешките ресурси и
други.
Siemens е представена в България от края на 19-ти век. Историята на
компанията е тясно свързана с техническите нововъведения в страната - от
изграждането на телеграфната мрежа, електрификацията на редица обекти и
знакови сгради, изграждането и развитието на телефонната мрежа,
доставката на едни от първите рентгенови апарати, до днешните съвременни
решения като най-екологичната електроцентрала с комбиниран цикъл на
производство, модернизацията на производствените процеси в индустрията,
интелигентните сградни технологии, безопасните и ефективни медицински
апарати от най-висок клас.
В началото на 1991 г. Siemens възстановява традицията да присъства
директно в страната и създава собствен oфис в София, в който са
представени основните направления на дружеството. През октомври 1998 г.
е регистрирана и пълнофункционална дъщерна фирма на концерна Siemens в
България - "Сименс" ЕООД.
Нашият дългосрочен ангажимент към България включва не само доставката
на иновативни и надеждни продукти, решения и услуги, които помагат за
модернизирането на бизнес секторите и подобряват живота на хората, но и
изграждането на широка мрежа от български фирми - партньори. За нас това
означава по-ефективно представяне на пазара, а за българските партньори ноу-хау, водещи бизнес практики, разкриване на модерни работни места и
конкурентоспособност.
Освен със своите висококачествени и иновативни продукти, решения и
услуги, Siemens се гордее, че е надежден работодател на близо 250 души в
региона на град Правец, където през 2005 г. бе открита фабрика за
измервателна апаратура за продукти високо напрежение.
Професионализмът и експертизата на българските инженери получават
голямо признание благодарение на факта, че в България са локализирани два
компетентни центъра, които работят по проекти на компанията по цял свят.
Български специалисти подпомагат проекти на Siemens в областта на
енергийния инженеринг в Европа и Азия.
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Другият съществен принос на местния ноу-хау и експертиза към бизнеса на
Siemens е дейността на Центъра за иновации в сградните технологии. В
него близо 90 висококвалифицирани специалисти работят по международни
проекти на компанията.

55. КонтурГлобал Оперейшънс България АД
www.contourglobal.com
КонтурГлобал е международна енергийна компания, базирана в Ню Йорк, с
близо 4100 MW мощности в експлоатация или в процес на изграждане, в 19
държави, разположени на три континента. Екипът от над 1800 служители на
компанията управлява и експлоатира портфолио от 69 електроцентрали,
използващи широка гама от горива и технологии – централи за производство
на възобновяема енергия на базата на вода, вятър, слънчева енергия и
биомаса, както и голям брой конвенционални топлоелектрически централи.
В България компанията оперира и е мажоритарен собственик на ТЕЦ
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ - втората по големина топлоелектрическа
централа в страната, с инсталирана мощност от 908 MW.

56. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА (ЧРЕЗ ДРСЗ – ПЛОВДИВ И
ДБТ – ПЛОВДИВ)
www.az.government.bg
Агенцията по заетостта (АЗ) е изпълнителна агенция към Министъра на
труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по
насърчаване на заетостта. Като публичен посредник на пазара на труда чрез
своите поделения – Дирекции „Регионална служба по заетостта“ и Дирекции
„Бюро по труда“, тя предоставя услуги на търсещи работа лица и
работодатели, съобразно предвидените в Закона за насърчаване на заетостта
възможности.
Европейската и национална политика по заетост поставят като акцент в
работата на поделенията на АЗ професионалното развитие и реализация на
младежите до 29-годишна възраст. Агенцията има също подписано
Споразумение за сътрудничество и съвместна работа с висши училища,
включително Технически университет – София и неговите филиали.
Кариерните центрове към ДРСЗ предлагат безплатни услуги за кариерно
консултиране и профисонално ориентиране на заети, самонаети, безработни
и учащи лица. Индивидуалното и групово консултиране предлага пакет от
инструменти (от целеполагане и план за действие до развитие на ключови
умения в работна среда).
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На всички търсещи работа лица, регистрирани в Бюрата по труда, се
предлага актуална информация за обявените от работодателите СРМ,
възможности за обучение и/или заетост чрез включване в програми, мерки и
схеми. Експертите извършват посредничество по информиране и наемане на
работа; професионално информиране, консултиране и ориентиране;
консултиране за възможности за работа в чужбина.
Агенцията по заетостта, като посредник на пазара на труда, извършва чрез
своите поделения безплатни услуги за работодатели.
От 2017 г. в цялата страна към Службите по заетост, са създадени и активно
работят Мобилни екипи за работа с ключови и структуроопределящи
работодатели. Те подпомагат предоставянето на комплексни или
специализирани услуги при набирането на кадри, с цел адекватен отговор на
нуждите им от мотивиран и квалифициран персонал.
Мрежата на обществените служби по заетост на държавите от Европейското
икономическо пространство (EURES) съдейства на търсещите работа лица за
намиране на работа, а на работодателите - за набиране на работна ръка от
държавите-членки на Европейския съюз.
Агенцията по заетостта е най-големият обещствен посредник на пазара на
труда в България.

57. СКФ Берингс България ЕАД
www.skf.com
СКФ Берингс България ЕАД е създадена през 2002 г. и е част от SKF групата
със седалище на управление гр. Гьотеборг, Швеция. SKF групата е на пазара
повече от 100 години и е водещият глобален доставчик на продукти,
инженерни знания, решения и услуги за своите клиенти.
СКФ Берингс България ЕАД произвежда сачмени лагери и компоненти за
лагери, като доставя продукция за пазарите в Европа, Америка и Африка,
както и за основните автомобилни производители в световен мащаб.
Производството е разпределено в три завода съответно в гр. Сопот,
гр. Калофер, с. Кърнаре.
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