КРЕАТИВЕН
ПОДХОД
ОБЕДИНЕНИ
УСИЛИЯ
НАШАТА РЕЦЕПТА
ЗА МАЙСТОРСТВО

СТИПЕНДИАНСТКА ПРОГРАМА НА
КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ
Всеки ден ние търсим нови начини да станем по-добри в работата си и да достигнем пълния си потенциал. И ключът
към всичко това е нашият екип. Карлсберг е мястото, където екипът означава всичко и заедно с това всеки отделен
колега има възможност да се отличи. Ако сте готови да се присъедините към екип от майстор-пивовари, от които да
черпите локални и глобални практики, знания и стандарти, това е вашата компания!

Описание на Стипендиантската програмата
•

Продължителност на програмата – 2 години,
в които избраните стипендианти ще
получават месечна стипендия
Заплатен летен стаж в пивоварните на
Карлсберг в гр. Шумен и гр.Благоевград
След приключване на програмата, Карлсберг
България ще подсигури на участниците 1-2
годишен стаж, подкрепен с План за
Професионално развитие
Възможност за постоянна позиция в
Компанията след приключване на стажа

•
•

•

Стипендия 1
350,00 лв/месец
Стипендия 2
610,00 лв/месец

1 годишен договор след
приключване на следването
2 годишен договор след
приключване на следването

Изисквания за кандидатстване в програмата:
•
•

•
•
•
•

Студенти от Университет по Хранителни Технологии,
гр.Пловдив
Специалности:
➢ Технология на виното и пивото
➢ Анализ и контрол на храните
➢ Химия и микробиология на храните
➢ Автоматика, информационна и управляваща
техника
Завършен 2-ри курс на обучение / Студенти текущо
3/4 курс или магистърска програма
Максимум 2 невзети изпита до момента
Желание за развитие в пивоварната индустрия
Готовност и желание за работа и развитие в
гр.Шумен или гр.Благоевград

Какво да очаквате ако започнете постоянна работа при нас:
•
•
•
•
•
•

21+ дни платен годишен отпуск, ваучери за храна
Вътрешно-фирмени събития, които ни обединяват около нашата обща страст: бирата!
Програма за препоръки
Възможности за развитие на нови знания: подкрепа от ментори, тренинг в зала, електронна платформа за
обучение + регулярно организирани вътрешни обучения
Любопитен и иновативен екип, който винаги се стреми да надхвърли постигнатите резултати
Целеустремена компания водена от амбициозна стратегия в областта на корпоративната социална отговорност

За кандидатстване изпратете ни ваша актуална автобиография на електронен адрес jobs@carlsberg.bg в срок
до 20 март, 2020 година. За допълнителни въпроси, можете да се свържете с Юлиана Дундарова, Бизнес
Партньор Човешки Ресурси на номер 0882 29 90 90.

Произвеждаме бира за по-добро днес и утре
За нас успехът винаги е бил в разнообразието от пиво, марки и колеги. В Карлсберг работим усилено, за да привличаме и развиваме екип с
глобално мислене, толерантност към различните култури, с международен опит, като така се стремим да осигурим гъвкава организация, която
е подготвена за бъдещи постижения. Чрез признаване и насърчаване споделянето на различни гледни точки ние повишаваме нашата
конкурентоспособност. Този подход ни носи успехи и оползотворявайки ефекта от многообразието подкрепяме растеж на бизнеса. В
Карлсберг се стремим да осигурим равнопоставени възможности независимо от социалната идентичност и насърчаваме всички кандидати да
вземат участие в отворени процеси по подбор независимо от техния пол, националност, вероизповедание или други правно защитени
характеристики.

