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ЖИЛИЩНИ И
ОФИС СГРАДИ

ПЪТНО
СТРОИТЕЛСТВО

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛСТВО
НА ОБЕКТИ В МИННАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ

С иновации и опит, ръка за ръка,

ТЪРГОВСКИ И
ХОТЕЛСКИ
КОМПЛЕКСИ

градим заедно бъдещето

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ
СГРАДИ

УПРАВЛЕНИЕ
НА ОТПАДЪЦИ
ХРАМОВО
СТРОИТЕЛСТВО
ИНДУСТРИАЛНИ
СГРАДИ
МЕТРО
СТРОИТЕЛСТВО

УПРАВЛЕНИЕ
НА ВОДИ
ХИДРОЕНЕРГИЙНО
СТРОИТЕЛСТВО

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ
ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА
ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ

ПОДЗЕМНИ
ПРОЕКТИ

1

С ИНОВАЦИИ И ОПИТ, РЪКА ЗА РЪКА,
ЗАЕДНО ГРАДИМ БЪДЕЩЕТО

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА
ГРАЖДАНСКИ ОБЕКТИ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ

„Геострой“ АД е една от водещите строителни компании в
България, със сериозен опит и дългогодишна история в
изпълнението на разнообразни стратегически и мащабни
проекти.
Компанията има в портфолиото си изпълнени производствени
инсталации, подземни минни съоръжения, две метростанции,
метродепо, хидротехнически съоръжения, депа за отпадъци,
пречиствателни станции, пътища, мостове, православни храмове, многофункционални комплекси, изградени в съответствие
с международния стандарт за устойчиво строителство BREEAM
International.
„Геострой“ АД се гордее със своята бизнес етика, с мисията си на
отговорен и социално ангажиран работодател. Компанията
разполага с екип от висококвалифицирани професионалисти.

ИЗИСKВАНИЯ KЪМ KАНДИДАТИТЕ:
В стажантската ни програма могат да кандидатстват студенти,
обучаващи се по следните специалности:













Строителство на сгради и съоръжения
Хидротехническо строителство
Водоснабдяване и канализация
Транспортно строителство
Управление на проекти в строителството
Геодезия и маркшайдерство
Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии
Инженерна безопасност
Автотранспортна техника
Транспортна техника и технологии
Технология и управление на транспорта
Двигатели с вътрешно горене

ЗАЩО ДА ИЗБЕРEТЕ СТАЖ В ГЕОСТРОЙ?
Защото получавате възможност:

СТАЖАНТСKА ПРОГРАМА
НА ГЕОСТРОЙ АД

2021

Стажантската програма е насочена към студенти - от успешно
завършили III курс по специалността си до дипломанти,
амбицирани да приложат на практика познанията си в една от
най-големите строителни компании в страната.
Стажовете ще се реализират в офис или на строителни обекти в
гр. София и с. Мирково в периода м. юли - м. септември.

KАKВО ПРЕДЛАГАМЕ:







Работа в млад и динамичен екип
Придобиване на практически знания и умения в реална работна
среда
Работа по проект
Напътствия от ментор
Месечно възнаграждение
Възможност за дългосрочно сътрудничество







да се учите от доказани професионалисти със сериозен опит в
изпълнението на разнообразни и мащабни проекти
да стартирате кариерата си в една от водещите строителни
компании в страната
да придобиете практически знания и умения в реална работна
среда
да получите допълнителни доходи
да поставите начало на дългосрочно сътрудничество

KАK ДА KАНДИДАТСТВАТЕ:
За да станете част от стажантската програма на „Геострой“ АД,
изпратете автобиография и мотивационно писмо като посочите
периода, по време на който можете да стажувате.
Документи се подават до 6 юни по един от следните начини:
на mail: careers@geostroy.com или на адрес: гр. София, ж.к. Лагера,
1612, ул. „Мокренски проход“ №31.

СТАЖАНTСKА ПРОГРАМА 2021

С ИНОВАЦИИ И ОПИТ, РЪКА ЗА РЪКА, ГРАДИМ ЗАЕДНО БЪДЕЩЕТО

СТАРТИРАЙТЕ УСПЕШНО KАРИЕРАТА СИ В
ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ СТРОИТЕЛНИ
KОМПАНИИ В СТРАНАТА

