
 
 

     Прайм Холдинг АД е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG05M9OP001-1.057-0204, съфинансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

Договорът финансира реализацията на проект „Специфични обучения в Прайм Холдинг АД - 

инвестиция за придобиване и усвояване на уменията на бъдещето”. Във връзка с 

предстоящата реализация на проекта Прайм Холдинг АД търси незаети, талантливи и упорити 

млади хора до 29-годишна възраст, които да преминат специфични обучения във фирмата.  

Направленията на обученията и изискванията към тях са както следва: 

Изисквания (Backend - Java & C#): 

 Добро познаване на принципите на обектно-ориентираното програмиране; 

 Основни Познания по алгоритми; 

 Базови познания по SQL; 

 Познаване на основни web понятия; 

 Владеене на английски език на ниво поне B2 (според Европейска езикова рамка). 

 

Изисквания (Frontend): 

 Основни познания по алгоритми; 

 Добри познания по HTML, CSS и основи на JavaScript; 

 Познаване на основни web понятия;  

 Владеене на английски език на ниво поне B2 (според Европейска рамка). 

 

Изисквания (QA): 

 Теоретични познания на основните термини в софтуерното тестване; 

 Теоретични познания по различните техники и подходи при софтуерното тестване; 

 Логическо мислене; 

 Базови познания по SQL; 

 Владеене на английски език на ниво поне B2 (според Европейска рамка). 

Личностни характеристики: 

 Постоянство и упоритост; 

 Комуникативност; 

 Желание за работа в екип; 

 Желание за дългосрочно развитие в сферата на софтуерното инженерство. 

 



 
 

Ние предлагаме:  

 Интензивно присъствено обучение за период от 3 месеца (01.04.2020 г. – 30.06.2020 

г.) с 6-часова заеетост на ден, фокусирано върху определено технологично 

направление; 

 Преподаватели и ментори, които помагат на стажантите в тяхното развитие по време 

на целия стаж; 

 Придобиване на ценни знания в реална бизнес среда; 

 Възможност за назначаване в компанията след успешно приключване на стажантската 

програма. 

 

Начин на кандидатстване: 

1. Изпратете ни CV, посочвайки предпочитаното от Вас стажантско направление на 

имейл internship@primeholding.com; 

2. Ние ще Ви изпратим задачи, съобразно посоченото от Вас обучение; 

3. Ако се справите успешно със задачите, ще бъдете поканени на интервю. 

Пожелаваме успех на всички кандидати! 

 


