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Стипендия „АББ Талант“
Нека да напишем бъдещето. Заедно.
Стипендиантската програма на АББ България дава шанс на млади специалисти в областа на
инженерните науки да започнат своята кариера в международна компания и да получат възможност
да се докоснат до процесите и начина ни на работа и да работят с технологии, които имат
положително въздействие върху света около нас. В същото време тя осигурява на стипендиантите
финансова стабилност, за да завършат спокойно образованието си.
Програмата е насочена към млади таланти, желаещи да приложат наученото на практика и
амбицирани да оставят следа.
Критериите за избора на стипендиите, които се отпускат за максимален срок от две години на
обучение са въз основа на лични качества, потенциал и академичен успех на студентите.
Размер на стипендията:
3 000 лв. годишно
Продължителност на финансовата подкрепа:
Максимален срок от 2 учебни години*
* Стипендията се потвърждава всяка следваща година на база академичен успех, доход и
представяне.
Допълнителни активности:
• Ментор от АББ по време на целия период на стипендията;
• Онлайн курс по английски език;
• Възможност за летен стаж в производствена база;
• Подпомагане при подготовка на дипломна работа и участие в проекти;

Процедура за подбор:
Процесът на подбор на стипендиантите ще се извършва по документи и интервю.
Срок за кандидатстване:
от 27.03.2017г. до 1.05.2017г.
Критерии:
1.Студенти редовно или задочно обучение, обучаващи се в техническа специалност;
2.Втори или трети курс;
3.Общ успех до момента на кандидатстване равен или по-висок от Мн. Добър 4,50;
4.Мотивация и лични качества;
5.Добро владеене на английски език;
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Документи за кандидатстване:
1.Автобиография на английски език;
2.Мотивационно писмо на английски език, съдържащо следната информация:
• кратко описание на образование, опит, интереси и извънучебни дейности;
• причините, поради които искате да кандидатствате за стипендията;
• мотивацията за обучение и развитие в инженерната област;
3.Удостоверение от университета с информация за общ успех;
Селектираните стипендианти ще подпишат договор включващ двугодишно трудово
правоотношение в производствените ни бази в Раковски или Севлиево след края на обучението
си.
Документите за кандидатстване се подават онлайн на следният емайл адрес:
АББ България – Кариери
bg-careers@abb.com
Контактно лице за стипендията:
Кристина Енчева
тел.+ 359 32 348 716
kristina.entcheva@bg.abb.com или bg-careers@abb.com
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