Стажант Мениджър – Глобална мениджърска
програма на SKF
За глобалната стажантска мениджърска програма на СКФ търсим талантливи кандидати с
предприемаческа нагласа и иновативен подход, които имат потенциала да бъдат следващите лидери
в компанията.

За проекта:
 18 месеца продължителност на лидерското обучение
 3 ротации в компанията, минимум една в завод на СКФ в чужбина
 1 месец въвеждащо обучение
 3 събирания с екипа от международни стажанти
 Богат опит, който ще бъде натрупан в различни области на бизнеса в СКФ
 Възможност да придобиете практически опит и познания в организацията и да развиете
компетенции, които ще бъдат полезни за изграждането на професионална кариера.

Предложението:
 18 месеца обучение в международна среда
 Постоянен трудов договор с СКФ Беарингс България ЕАД от първия ден на стажа
 Участие в разнообразни лидерски обучения и обучения за управление на проекти
 Възможност да опознаете производствените процеси и да участвате в управлението на
реални проекти на глобално ниво
 Менторство от опитен старши лидер в СКФ
 Възможност да изградите своя глобална мрежа от контакти в СКФ
 Международен екип от страхотни СКФ стажанти и завършили мениджърски стаж

Профил на позицията:
 Магистратура с инженерна насоченост
 0 – 2 години професионален опит
 Отлично владеене на английски и български език
 Отлични компютърни умения
 Висока интелигентност, съчетана с инициативност и желание за подобрение
 Отлични комуникационни умения, включително с различни култури
 Добри умения за установяване на контакт и управление на промяната
 Отлични аналитични умения и умения за разрешаване на проблеми
 Международен опит – професионален или образователен
При интерес от Ваша страна моля, изпратeте CV на английски език на e-mail:
Svetla_Bashliyska@aims.bg, а при необходимост от допълнителна информация можете
да се свържете с нас на GSM:0879/336 135;
СКФ Груп e водещ доставчик на продукти, решения и услуги при търкалящи лагери,
уплътнения, мехатроника и смазочни системи, с три завода в България. Услугите, които
компанията предлага, включват техническа поддръжка, мониторинг на състоянието,
оптимизиране на ефективността на активите, инженерно консултиране и обучения.
СКФ прилага най-ефективния, продуктивен и устойчив начин, за да направи нещата да
работят по-бързо, по-дълго, по-чисто и по-сигурно.
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