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PRIMUL PAS SPRE
UN VIITOR DE SUCCES

Volvo Group Trucks Romania
Autostrada A1, Km. 23, Bolintin Deal, Str. Ithaca, nr. 520, cod 87015, jud. Giurgiu
Tel: 021. 202.96.30; e-mail: volvoromania@volvo.com;
Website: www.volvotrucks.ro; www.renault-trucks.ro

8. CEL MAI ADMIRAT 
ANGAJATOR
DIN INDUSTRIE
Te vei alătura unei companii 
care aspiră la a deveni cel 
mai admirat angajator din 
industria de autocamioane.

9. DIVERSITATE
Promovăm diversitatea. 
Noi transformăm toate 
diferențele în avantaje.

10. OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ
Vei putea explora oportunităţi de carieră şi aplica pentru o poziţie în 
reţeaua de service Group Trucks România.

Aplică pe volvoromania.hr@volvo.com!

Да се сервизират камиони не е като ремонт на лек автомобил.  
Всяка минута, когато камионът не е в движение на пътя, е 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. 

12 бранда. 
100 000 служители. 
190 пазара. Производствени мощности  
в 18 страни. 
Камиони, автобуси, строителна 
техника, корабни и индустриални 
двигатели. Цялостни решения за 
финансиране и сервизно обслужване. 
Това сме ние. 
Ние сме Волво Груп.

Стажантски 
програми



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:


