
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!

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА СТАЖАНТ-ОТГОВОРНИК 
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КАМИОНИ  
VOLVO и RENAULT   
(Референтен №CSR)

ПОЗИЦИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Изучаване на системата за управление на работата в сервиза Global

Dealer System - GDS
• Запозване и използване на основната програма за работа в сервиза
IMPACT

• Изучаване на стандартите за обслужване на клиентите oт програмата
за оригинално  обслужване Волво  (7 Customer Commitments)

• Участие в планирането на работата в сервиза и използването на
Central Activity Planning

• Участие  в комуникацията с механиците и специалистите за резервни
части

• Участие в проследяването на удовлетвореността на клиентите от
извършените ремонти

• Включване в комуникацията с вътрешни и външни клиенти
• Изучаване на процесите и процедурите за организация на работа в

сервиза и резервните части (Workshop and Parts Processes)

Продължителност: 3 месеца; 40 ч/седмично; начало: м. юни-юли 
2018 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 30.05.2018 г. 

  Волво Груп България ЕООД      
renault-trucks.bg  І  volvotrucks.bg



КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА СТАЖАНТ-МЕХАНИК 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. юни-юли 
2018 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.

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

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.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?
Моля да ни изпратете автобиография 
на адрес: desislava.ivanova@volvo.com 
не по-късно от 30.05.2018 г.

  Волво Груп България ЕООД 
renault-trucks.bg  І  volvotrucks.bg



КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА СТАЖАНТ-СПЕЦИАЛИСТ 
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ НА КАМИОНИ  
VOLVO и RENAULT 
(Референтен №VRP)

ПОЗИЦИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Участие в организацията и поддръжката на склада за резервни части

за постигане на целите на ефективно му управление
• Участие в планирането, подреждането и контролирането на

наличностите на резервни части
• Изучаване на стандартите за обслужване на клиентите oт програмата

за оригинално обслужване Волво  (7 Customer Commitments)
• Изучаване на процесите и процедурите за организация на работа в

сервиза и резервните части (Workshop and Parts Processes)
• Включване в екипни задачи и координация с отговорниците

„Сервизно обслужване“ и специалистите „Резервни части“
• Включване в комуникацията с вътрешни и външни клиенти
• Представа за транспортния бизнес, клиентите и стандартите на Volvo

и Renault Trucks.

Продължителност: 3 месеца; 40 ч/седмично; начало: юни-юли 
2018 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.

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

  Волво Груп България ЕООД 
renault-trucks.bg  І  volvotrucks.bg

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.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?
Моля да ни изпратете автобиография 
на адрес: desislava.ivanova@volvo.com  
не по-късно от 30.05.2018 г. 


