
КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА СТАЖАНТ-АВТОМЕХАНИК НА КАМИОНИ VOLVO и RENAULT
(Референтен №VRM)

ПОЗИЦИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Среща с най-новите технологии в камионите: двигател, силова линия, електрически 

и електронни системи на автомобила, дистанционно следене и програмиране на 
телеметрията на автомобила

• Участие в ремонти в екип с опитен механик
• Изучаване на предписанията на производителя за качествени и коректни ремонти
• Обучение и работа с основната програма в сервиза IMPACT
• Включване в екипни задачи и координация с отговорниците „Сервизно обслужване“ и 

специалистите „Резервни части“
• Представа за транспортния бизнес, клиентите и стандартите на Volvo и Renault Trucks.

Продължителност: 3 месеца; 40 ч/седмично; начало: м. юли - септември 2019 г.  
Заплащане: да; при добро представяне - възможност за продължаване на програмата.

ПОЗИЦИЯТА ИЗИСКВА:
• Желание за учене, самостоятелност и готовност за поемане на отговорност
• Работно ниво на технически английски език
• Основни познания за технологията на автомобилите
• Успешно завършен 1-ви курс във Висше учебно заведение и продължаване на обучението 

по програма за бакалавър, магистър или доктор на науките.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?
Моля да ни изпратете автобиография на адрес: desislava.ivanova@volvo.com
не по-късно от 17.05.2019 г.

Да се сервизират камиони не е като ремонт на лек 
автомобил. Всяка секунда допълнителен престой на
камиона в сервиза струва пари. Всяка минута, 
когато не са на пътя, те са допълнителен разход за 
собственика.
Нашата цел е да подпомагаме клиентите си като 
осигурим максимален пробег на техните автомобили, 
извършвайки качествени услуги и бързи доставки 
на оригинални резервни части. Дори когато сме под 
напрежение, ние търсим най-доброто решение за 
нашите клиенти.

ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕКИПА
НА СЕРВИЗИТЕ НА
VOLVO GROUP TRUCKS
В БЪЛГАРИЯ!



Волво Груп България, част 
от Volvo Group 
е търговска организация 
със сервизна мрежа в 
България за марките 
камиони Volvo и Renault
в София, Пловдив, Бургас, 
Варна и Велико Търново.
Сервизните центрове 
обслужват и двете марки 
с фокус върху качеството 
и удовлетвореността на 
клиентите. 

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: ще се запознаете с 
последните иновации в автомобилостроенето, 
някои от които са уникални и приложени само в 
товарните автомобили Волво и Рено.  

• 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;

• разнообразие в екипа: насърчаваме 
разнообразието и превръщаме всички различия 
в предимства.

• възможности за кариера: ще можете да 
разучите различни възможности за кариера и 
да кандидатствате за предпочитана позиция в 
мрежата от сервизи на Волво Груп България или 
в сервизната мрежа на Волво Груп в света.

 

КАНДИДАТСТВАЙ НА:


