
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТАЖ В ИНВЕСТБАНК 

 

Корпоративни комуникации 

По време на стажа ще участвате в: 

 Планиране и организиране на рекламни кампании; 

 Поддържане на връзка с рекламни агенции, журналисти от ресора и други външни 

партньори; 

 Поддържане на актуално съдържание на Интернет сайта на банката; 

 Извършване на ежедневен мониторинг на печатни и електронни издания; 

 Подготвяне на материали за корпоративния и вътрешния сайт на банката. 

 Участие в изготвянето на рекламни материали (листовки, плакати, уеб банери и др.). 

Ако сте: 

 Студент – бакалавърска или магистърска програма по специалности в сферата на 

журналистика, маркетинг, реклама, комуникации, PR 

 Ентусиазирани и вярвате, че Вашите успехи са във Вашите ръце и искате да инвестирате 

своето време и усилия в бъдещото си кариерно развитие 

 

 

Управление на човешките ресурси: 

По време на стажа ще участвате в: 

 Селектиране на кандидати по обяви 

 Интервюта с кандидати 

 Организиране на обучения за служителите 

 Администриране на персонала 

 

Ако сте: 

 

 Студент трети или четвърти курс по специалности Управление на човешките ресурси, 

Психология 

 Притежавате много добра компютърна грамотност (MS Office) 

 Имате добри комуникативни умения и умения за работа в екип 

 Комуникативни креативни и проактивни 

 

 

 



Контрол на риска 

По време на стажа ще участвате в: 

 подпомагане дейността на отдела в изготвянето на различни видове анализи включително, 

но не само секторни; 

 участие в процеса по изготвяне на регулярни отчети, спомагащи адекватното управление на 

кредитния риск в банката; 

 спомага работата на отдела във всички текущи задачи, свързани с дейността 

Ако сте: 

 Сериозно и отговорно отношение към поставените задачи; интерес към сферата на дейност 

на отдела; 

 Имате желание за придобиване на нови знания; 

 Притежавате добро ниво на владеене на английски език. 

 

 

Управление на кредитния риск: 

По време на стажа ще участвате в: 

 Запознаване с дейността на звеното, придобиване на практически знания и умения в 

сферата на одобрението на кредитните сделки и контрола на риска; 

 Оказване на съдействие при обработката на постъпили искания за отпускане на кредитни 

карти, потребителски и ипотечни кредити; 

 Ще участвате в интересните актуални проекти на управлението; 

 

Ако сте: 

 

 Студент трети или четвърти курс или в процес на завършване на висшето си образование; 

 Да имате отлични комуникативни умения 

 Притежавате добри аналитични умения и инициативност; 

 Умеете да работите в екип; 

 Владеенето на английски език е предимство 

 

 

 

 

 



Стажант в банков клон: 

По време на стажа ще участвате в: 

 Разширено обучение за придобиване на практически умения в банковата сфера; 

 Консултация от специалисти за бъдещата ти професионална реализация; 

 Ценен опит от работи в динамичен екип от специалисти; 

 Участие в интересните актуални проекти на Банката. 

 

Ако сте: 

 Студент или в процес на завършване на висшето си образование; 

 Имате отлични комуникативни умения; 

 Притежаваш добри аналитични умения и инициативност; 

 Умеете да работиш в екип; 

 Можете да работиш с Microsoft Office; 

 Владеенето на английски език е предимство. 

 

 

 

Стажант Дирекция „Правна“  

      По време на стажа ще участвате в: 

 Запознаването с дейностите по правно обслужване на банката; 

 Подпомагане на колегите в ежедневната им дейност; 

 Административните дейности в дирекцията;  

        Ако сте: 

 Студент последна година или в процес на завършване на висшето си образование; 
 Можете да работиш с Microsoft Office; 

 Имате желание за придобиване на нови знания; 

 Владеенето на английски език е предимство; 


