
 

 

 

 

                                                                                                                

 
 
 

 
 
Имаме предложение. Уникално за България. 
Търсим мислещи, бързи и усмихнати млади хора в помощ, като стажанти, в организацията на 
утвърдени Международни научни събития, провеждани в България, Австрия и Италия. 

• Събитията в България се провеждат 2 пъти в годината, в к.к. Албена, в началото и края 
на лятото (само тази година поради Covid19, и двете събития се провеждат в 
периода 16-30.08.2020); 

• Събитията в Австрия се провеждат всяка година във Виена, във величествения 
Schönbrunn Palace, в периода преди Коледа (Christmas time in Vienna); 

• Събитията в Италия се провеждат всяка година през месеците Октомври или Май във 
Флоренция, в Centro Congressi al Duomo, Firenze. 

Изисквания 

• Желание и мотивация за развитие в тази област; 

• Английски език, ниво B2 или C1 (опция за втори език – немски, руски или италиански); 

• Бързи,  усмихнати и отговорни, търсещи нови предизвикателства; 

• Отлична компютърна грамотност с пакет MS Office 365 (опция Adobe Creative Suite); 

• Желание да се докоснат до истинската реална наука в контакт със сериозни световни 
учени. 

 
Работата е само и единствено в областите Earth & Planetary Sciences (EPS) и Social Sciences, 
Humanities & Art (SSHA). 
Ползите за нашите стажанти: 

• Ще се докоснат до истинската наука; 

• Ще научат изискванията и най-високите стандарти за писане на научни доклади; 

• Ще са наясно с научната метрика (impact factor) на изданията; 

• Ще имат пряк достъп до научните ни библиотеки в областите (EPS) и (SSHA); 

• Ще влязат в организацията на място в к.к Албенa, Конгресен Център Paradise 
Blue 5 star /пълна командировка/ - директно включване в организацията на 
събитията (on place) на Албена за тази година, 16.08-01.09.2020; 

• Ще участват в издаването на научни списания; 

• Ще участват в издаването на конферентните сборници – Proceedings; 

• Ще участват в организацията на Oral и Poster сесии, както и на работни срещи – 
Workshops; 

• Ще участват в организацията на социалната програма на събитията; 

• Ще контактуват директно със световни учени в тези области, както и със 
студенти от различни световни университети; 

• Ще подобрят уменията си в MS Office 365 пакета до съвършенство; 

• Ще придобият офис култура – норми, поведение, етика; 

• Не на последно място – ще узнаят силата на „Работа в екип“. 
Най-добрите: 

• Ще участват в екипите за организация на събитията във Виена и Флоренция; 

• Ще могат да останат с безсрочен трудов договор на работа след приключване на стажа. 
Работното място: Луксозен офис в София, в бизнес сграда намираща се в източната част на 
София, точно до Метро спирка. 

Team Spirit: Най-добрият      .  
Период на стажа: 6 - 12 месеца (възможно е и по-малък, съобразен с възможностите на 
стажанта). Стажът е платен: МРЗ + месечни бонуси в зависимост от работа и натоварвания.  
 
Ако Ви стана интересно и искате да продължим заедно, очакваме Ви: career@sgemworld.at 
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