
НИЕ ТЪРСИМ ТЕБ!  Ако металургията и машиностроенето 
са областите, в които смяташ да се 
развиваш... 
 
Ако създаването на технология е твоя 
страст, а проектирането на модели е 
предизвикателство за теб ... 
  
Изяви своя потенциал, знания и желание 
за развитие в нашите Стажантски 
програми за 2018 година.   
 
За да кандидатстваш, изпрати CV на 
hr@mtgbg.com 
 

Повече за нас на: http://www.mtgbg.com  
LinkedIn/ Metal Technology Group AD  



 
За Стажантска програма 2018 г.            

Търсим:  
 

• Студенти 3-ти и 4-ти курс бакалавърска степен от следните 
факултети в ТУ-София: 

 

- Машинно-технологичен факултет 

- Машиностроителен факултет 

- Транспортен факултет 
 

• С добра теоретична подготовка; 

• С желание за работа и развитие в промишлеността; 

 
 



На нашите стажанти предлагаме: 
 

• Платен стаж; 
• Гъвкаво работно време; 
• Практическо обучение по съответните специалности и 

напътствия от опитен ментор; 
• Достъп до най-съвременни производствени технологии и 

софтуерни приложения (MAGMA, SIEMENS NX и д.р);  
• Възможност за участие в проекти за непрекъснато 

подобряване на производството и качеството; 
• Възможност за договаряне на стипендия за обучение; 
• Възможност за покриване на разходи за настаняване, храна и 

транспорт до завода; 
• Възможност за започване на работа при успешно представяне 

по време на стажа;  

 
 



Стажантскa програмa 2018 г. 
“Осъм” АД, гр. Ловеч 

 

– “Конструктор”/ “Дизайнер на детайли” в отдел 
Конструктивно-технологичен; 

– “Технолог по леенето на метала” в цех “Формовъчно-
леярен; 

– “Технолог механообработка” - цех “Механообработка”; 

– “Технолог по измерванията” (включително 3D сканиране; 
3D измервания на трикоординатни измервателни машини 
и 3D принтиране) в цех “Механообработка”; 

–  “Индустриален инженер” 

 
За да кандидатстваш, изпрати CV на hr@mtgbg.com 

 



Стажантскa програмa 2018 г. 
“Алуком” АД, гр. Плевен 

 

 “Конструктор” в отдел Конструктивно-технологичен 
      /Разработване на конструктивна документация за леене 

на детайли/; 
 “Технолог в леярен цех” 
      /Създаване на технологии за леене на детайли/; 
 “ Технолог в инструментален цех” 
      /Внедряване на нови инструменти и  технологични 

екипировки/; 
 “Специалист по управление и контрол на качеството” 
      /Внедряване, поддържане и усъвършенстване на 

системата  за управление на качеството/; 
 

За да кандидатстваш, изпрати CV на hr@mtgbg.com 
 



Стажантскa програмa 2018 г. 
“Центромет” АД, гр. Враца 

 

  „Технолог” в отдел Металургични процеси 
/Разработване на технологии за центробежно леене 
и усвояване на нови материали/; 

 „Конструктор” в отдел Конструктивно-технологичен 

   /Разработване на технологии за механична обработка 
на изделия, внедряване на нови инструменти и нови 
сортове метални пластини и конструиране на 
технологични екипировки/; 

 
За да кандидатстваш, изпрати CV на hr@mtgbg.com 

 

 


