
Стажант софтуерен инженер

Кои сме ние?

Ние сме екип от млади хора, които целят да създадат положителна 
промяна, свързана с подобряването на психичното здраве на 
обществото в България. Създадохме дигиталната платформа Разкажи 
Ми, за да подобрим достъпа до психологически услуги и да 
предоставим иновативен модел за самоподкрепа.

Нашата мисия

Мисията ни е да повишим социалната подкрепа и качеството на живот 
на хората като създадем защитена и подкрепяща среда, в която всеки 
може да говори открито за проблемите си.

Какво правим?

 Подкрепяме хиляди крайни потребители всеки ден в това да водят 
по-пълноценен начин на живот.


 Партнираме на УНИЦЕФ България в националната им кампания в 
подкрепа психичното здраве на млади хора и подрастващи.


 Развиваме се активно чрез корпоративни партньорства, 
подкрепяйки работодатели в предоставянето на психологическа 
подкрепа за техните служители.

В момента търсим ново попълнение за екипа си 



Твоите отговорности ще включват:

 Работа в тясно сътрудничество с екипа, работещ върху текущия 
проек

 Разработка на нови функционалности с цел подобряване на 
крайния продук

 Допринасяне с идеи за усъвършенстване на текущи продукт
 Създаване и поддръжка на софтуер на базата на нови бизнес 

спецификации или докладвани проблеми



Прати ни автобиографията си, ако:

 Си мотивиран да се развиваш в софтуерната индустри
 Се интересуваш от разработка на мобилни и уеб приложени
 Имаш желание да работиш с най-добрите и модерни практики в 

софтуерната индустри
 Умееш да комуникираш свободно с хора от различни сфери както 

на български, така и на английски ези
 Търсиш място, където идеите ти ще бъдат чути и взети предви
 Умееш да поемаш инициатива и отговорност



 Работа с графични дизайнери по време на технологичната 
разработк

 Оптимизиране на вече съществуващи функционалност
 Разработка и поддръжка на библиотеки за графичен интерфейс за 

вътрешна употреб
 Тестване на софтуерни продукти и елиминиране на потенциални 

проблеми

Ще имаш възможност да работиш със следните инструменти:

 Интерфейс: HTML, CSS, JavaScript, React.js, React Quer
 Сървър: Node.js, Express, Docker, Kafka, Redi
 Мобилни приложения: React Nativ
 Бази данни: MongoDB, PostgreSQL, MySQ
 Интеграция с външни доставчици: Stripe, Twilio, WhatsApp, 3C
 Системи за управление на съдържание: Strapi и вътрешно 

изработен
 Други: AWS, Microservices




От нас може да очакваш следното:

 Ще ти предоставим невероятна среда, в която да можеш да се 
обучаваш, вземайки опит от нашите експерти в различни област

 Ще изслушаме всяко твое предложение и ще коментираме как то 
може да бъде приложено на практик

 Ще получиш достъп до онлайн обучителни ресурси, чрез които да 
развиваш техническите си познани

 Ще имаш гъвкава заетост, съобразена с останалите ти ангажимент
 Възможност за преминаване към постоянна заетост и финансово 

възнаграждение за извършената работа при добро представяне



Кандидатствай, като изпратиш CV и кратко съобщение, изразявайки 
мотивацията си, на e-mail-адреса по-долу. 



Краен срок 28/02/2023.




