
 
 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА УЧЕБНА ПРАКТИКА В “БАНКА ДСК” ЕАД 
За Направление IT и операции 

 

Вие сте студент:  

 

Специалности: 
Информационни технологии, Икономика, Бизнес администрация, Стопанско 
управление, Финанси или друга икономическа специалност. 

Имате амбицията да работите в динамична и корпоративна среда. 

 
Искате да постигнете: 

 

 

Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от 
водещите банки в България; 

Знания и опит в една от най-стабилните банки в България; 

Възможност за надграждане на академичните си познания с практически 
опит в професионална среда. 

 
При нас ще получите: 

 

 
Разнообразни възможности за учене и надграждане на знанията и уменията 
придобити с реални казуси; 

Качествено практическо обучение от екип на опитни професионалисти. 

 
Какво е необходимо да направите, за да кандидатствате? 

 

Да ни изпратите: 

Мотивационно писмо, в което да посочите конкретна област / дейност, в 
която желаете да проведете професионална учебна практика; 

Автобиография (“СV”). 

 
 

Допълнителна информация: 

Срочност: минимум 1 месец, максимум 3 месеца. 

Часова ангажираност в 1 работен ден: минимум 4 работни часа; максимум 8 
работни часа. 

Възможно е преминаване през повече от 1 (едно) приемащо звено (“ротация 
на позиции за учебна практика”) в рамките до максимално допустимото 
времетраене. 

Приемът на млади специалисти на професионална учебна практика е 
целогодишен. 

Професионалната учебна практика не е платена. 
 



 

 

Електронни адреси и телефони за връзка 
със Специалисти Направление "Човешки ресурси" на Банка ДСК 

 

Структура Адреси за кореспонденция 

Централно 
управление 

– гр. София 

Students-Practice@dskbank.bg 

Региони Служител за връзка Телефон e-mail адрес 

Благоевград Снежана Стоянова 073 / 829-766 Snezhana.Stoyanova@dskbank.bg 

Бургас Диана Гочева 056 / 878 605 Diana.Gocheva@dskbank.bg 

Варна Живка Господинова 052 / 683-951 Zhivka.Gospodinova@dskbank.bg 

Велико Търново Мая Караджова 066 / 810-020 Maya.Karadzhova@dskbank.bg 

Плевен Роза Стоянова 064 / 899-825 Roza.Stoyanova@dskbank.bg 

Пловдив Славея Герасимова 032 / 632-850 Slaveya.Gerasimova@dskbank.bg 

София-Запад Антоанета Васкова 02 / 93-91-729 Antoaneta.Vaskova@dskbank.bg 

София-Изток Лилия Митрина 02 / 93-91-296 Liliya.Mitrina@dskbank.bg 

Стара Загора Недка Димитрова 042 / 682-110 Nedka.Dimitrova@dskbank.bg 

 
 
 
 

Координати за писмена кореспонденция в Централно управление на “Банка ДСК” ЕАД: 

гр. София – 1036, ул. “Георги Бенковски” №5 

Дирекция “Организационно развитие и обучение” 
 
 
 
 

За повече информация, моля, посетете раздел "Кариери" 

в интернет страницата на Банка ДСК: 

www.dskbank.bg, 

където можете да получите и актуална информация за свободните работни 
места. 

http://www.dskbank.bg/

