
 

 

M3 Communications Group, Inc. 
бул. „България“ 60В, София 
www.m3bg.com 
 
Facebook: @M3CommunicationsGroup 
Instagram: @M3CommunicationsGroup 
LinkedIn: M3 Communications Group, Inc. 
Twitter: @M3Bulgaria 
YouTube: M3 Communications Group, Inc. 
 
Описание на компанията: 
M3 Communications Group, Inc. e водеща PR компания в България с над 27 години опит 
и множество иновативни, смели и успешни проекти зад гърба си, която търси за своя 
прекрасен екип опитни PR професионалисти или мотивирани и амбициозни начинаещи, 
които бързо ще се научат и ще успяват в един от най-прекрасните бизнеси на света. 
Освен че е най-доброто място за работа за един PR експерт, M3 Communications Group, 
Inc. непрекъснато организира стажантски програми, насочени към студенти и наскоро 
завършилите в областта на PR-а и комуникациите. 
 
Това е вашият шанс за кариера и успех! 
 
Изпратете своята автобиография на talents@m3bg.com. 
 

 
Възможност за работа 
 

 Public Relations Manager 
Пълен работен ден 
 
Описание на длъжността 
Задълженията ви ще са да: 
• поддържате добри и успешни професионални отношения с клиентите 
• участвате в срещи с клиенти и партньори, да слушате внимателно и да предлагате 
интересни идеи 
• развивате креативни концепции, които да правят бизнеса на нашите клиенти по-
успешен 
• организиране на събития и изготвяне на бюджети 
• пишете интересни и добре подредени текстове 
 
Квалификации 
Трябва да притежавате: 
• безкраен интерес да учите нови неща и да се развивате в сферата 
• много добра способност да управлявате проектите си и да взимате бързи решения 
• перфектни познания на български език и на английски език, във всичките им форми. 
 

http://www.m3bg.com/


 

 

Допълнителна информация 
Предлагаме: 
• участие в прекрасен млад и много амбициозен екип 
• плавно въвеждане в бизнеса, подробни инструкции как да да започнете и как да 
успявате 
• шанс да работите с много престижни международни компании 
• да учите от опита на най-добрите PR професионалисти от международната компания 
Hill+Knowlton Strategies 
• възможност да приложите най-смелите си творчески идеи 
• безплатен достъп до всички курсове в М3 College с възможност за получаване на 
сертифицирана диплома 
• оригинален цветен и уютен офис за творческа работа 
• карта Multisport 
• допълнително здравно осигуряване, което дава безплатен достъп до най-добрите 
клиники в София 
 

Стажантска програма 
Продължителност на стажа - 1 месец 
 

 Social Media Trainee 
 
Описание на позицията 
Стажът в отдела ни за социални медии ще ти даде шанс да получиш нови знания и 
практически умения, а и да опознаеш динамиката на професията в детайли, работейки 
в реална обстановка. Ще имаш възможност да участваш в създаването на дигитални 
стратегии за водещи български и международни компании, да използваш най-новите 
онлайн рекламни инструменти, да научиш повече за стратегическото планиране в 
дигиталния свят и за създаването на таргетирано съдържание спрямо бранда и 
аудиторията. 
 
Ако и ти си любопитна и креативна личност, интересните неща на деня никога не 
тиубягват, а онлайн се чувстваш като у дома си, не пропускай да станеш част от нашия 
екип и да кандидатстваш за стажантската ни програма! 
 
Отговорности 
• Съдействие на екипа от експерти по социалните медии по текущи задачи и проекти 
• Изготвяне на съдържание за различни публики и за различни социални медии 
• Мониторинг на активности в социалните медии 
• Участие в брейнсторминг сесии за различни проектии кампании 
• Работа с бюджети за дигитални рекламни кампании и реализиране на рекламни 
платени кампании 
• Проучване на тенденции в сферата и прилагането им 
 
Изисквания 
• Студенти в някое от следните направления или с активен интерес в следните области: 
социални медии, PR, маркетинг, реклама 



 

 

• Отлична езикова култура 
• Отличен английски език 
• Много добра компютърна грамотност 
• Умения за работа в екип 
• Проактивност и добри организационни умения 
 

 Public Relations Trainee 
 
Описание на позицията 
Стажът в PR отдела ни не само ще ти даде шанс да получиш нови знания и практически 
умения, а и да опознаеш динамиката на професията в детайли, работейки в реална 
обстановка. Ще имаш възможност да участваш в изграждането и реализирането на 
креативни стратегии за редица водещи компании от различни индустрии, както и да 
трупаш ценен опит, разрешавайки реални и вълнуващи бизнес казуси. 
 
Ако работата по вдъхновяващи проекти и създаването на уникално съдържание е са 
най-голямата ти страст, не пропускай да кандидатстваш за нашата стажантска програма! 
 
Отговорности 
• Съдействие на екипа от PR експерти в агенцията по текущи задачи 
• Изготвяне на съдържание за различни публики и канали 
• Участие в брейнсторминг сесии за различни проекти и кампании 
 
Изисквания 
• Студенти в някое от следните направления: PR, маркетинг, реклама, социални медии, 
журналистика 
• Отлична езикова култура 
• Отличен английски език 
• Много добра компютърна грамотност 
• Умения за работа в екип 
• Проактивност и добри организационни умения 
 

 Media Monitoring Trainee 
 
Описание на позицията 
HeadLine е водеща компания за медиен мониторинг и анализи, част от М3 
Communications Group, Inc., с над 10 години опит в сферата и богато порфолио от 
български и международни клиенти. 
 
Стажът в HeadLine ще ти даде ценен поглед върху медийния пазар в България, ще ти 
помогне да научиш повече за това как се изготвя професионален медиен анализ по 
различни теми и какви са спецификите на различните типове медии. 
 
Ако и ти винаги си в течение на всичко най-ново и никоя новина не ти убягва, не 
пропускай да станеш част от нашия екип и да кандидатстваш за стажантската ни 
програма! 



 

 

 
Отговорности 
• Анализ на медийното отразяване за различни клиенти и по различни кампании; 
• Изготвяне на доклади за медийно отразяване и специализирани анализи; 
• Следене на всички актуални новини в различни сфери; 
• Съдействие на екипа от експерти по медия мониторинг и анализ с текущи задачи и 
проекти. 
 
Изисквания 
• Студенти в някое от следните направления или с активен интерес в областта на 
медиите и медийните анализи, PR, журналистика 
• Отлична компютърна грамотност 
• Отлично владеене на английски език 
• Аналитично мислене, бързина, инициативност 
 


