
С нас, промяната е възможна! 

What we make, makes a difference! 
Приеми предизвикателството и стани част от екипа на САНМИНА - с 

нашата нова Стажантска програма. 
 

Санмина България ЕООД е водещ доставчик на интегрирани производствени решения, 
обслужващи най-бързо развиващите се сегменти от глобалния пазар на услуги за производство на 
електроника (EMS). Призната за технологичен лидер, Sanmina предоставя цялостни 
производствени решения, предоставяйки превъзходно качество и поддръжка на оригиналното 
оборудване.Производители предимно в комуникационните мрежи, отбраната и космонавтиката, 
промишлеността и полупроводни системи, медицински, мултимедиен, изчислителен и 
съхранителен, автомобилен и чисти технологични сектори, Санмина  има съоръжения, 
стратегически разположени в ключови региони по целия свят.  

Основната цел на стажа е да бъдат осигурени възможности за придобиване на практически опит от 
младежи, които завършват своето Висше образование и да се ускори и улесни прехода между 
образование и заетост. 

За Вас студенти, учещи технически специалности в областите:  ЕЛЕКТРОНИКА, МЕХАТРОНИКА, 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ИНДУСТРИАЛЕН 
МЕНИДЖМЪНТ, Санмина България ЕООД предлага стаж за летните месеци и търси Стажанти за 
отделите: „Тестинг“, „Поддръжка”, „Индустриализация”, „Качество“, „IT отдел“, „Финанси“, 
„Човешки Ресурси“, „Планиране“. 
 
Изисквания: 
Да сте студент в 3-ти или 4-ти курс, бакалавърска степен или магистратура, или току що завършил 
специалист; 
Да имате добра теоретична подготовка; 
Добри познания по английски език; 
Да имате желание за работа и развитие. 
 
Условия за кандидатстване: 
Да сте студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във Висше учебно заведение в 
страната или чужбина; 
Да се обучавате в професионалното направление, което е обявено за стажантската позиция; 
Да отговаряте на специфичните изисквания, когато такива са обявени за стажантската позиция. 
 
Ние ви предлагаме: 
Осигурява на наставници, реално работно място, заплащане, което превръща стажа в реална 
работна среда, а не просто във формално посещение и наблюдение на работните процеси.  
Стаж в международна компания с високи професионални стандарти. 
Участвате в разработката на реални проекти и задачи. 

Модерна и професионална работна атмосфера. 

Придобиване на ценни знания и опит, и възможност за успешно кариерно развитие. 
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Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля изпратете своя автобиография. 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.  

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност и в съответствията с 

изискванията на ЗЗЛД. 

Ще очакваме вашите кандидатури на следните имейл адреси: 

Valentina.seferinkina@sanmina.com - HR Specialist - Recruitment & Personal Development 

Irena.drenkkova@sanmina.com - HR manager | SANMINA BULGARIA EOOD 
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