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 30 годишна история, традиции и съществен принос за развитието на България 

 Стабилна икономическа група от 20+ компании

 5+ сектори - минна индустрия, строителство, търговия, IT, консултантски услуги

 4 000+ служители

 2 000+ машини и оборудване

 250+ партньорства с компании от цял свят 

 Десетки награди за професионални постижения и социална отговорност

КОИ СМЕ НИЕ?
ГРУПА ГЕОТЕХМИН



ЗАЩО ДА БЪДА 
СТИПЕНДИАНТ НА
ГРУПА ГЕОТЕХМИН

Годишна стипендия

Възможност за продължаване на съвместното ни 
партньорство чрез удължаване на Вашата стипендия за 
следваща учебна година.

При отлично представяне по време на стажа Ви и успешно 
продължаване/завършване на образованието Ви, Вие ще 
имате възможност да станете част от екипа на Група 
ГЕОТЕХМИН 



Ние предоставяме възможност на нашите стипендианти да:

 Придобиват практически знания в реална работна среда.

 Развиват умения за прилагане на наученото в университета.

 Натрупат практически опит с иновативни технологии в тясно 
сътрудничество с нашите най-добри специалисти.

 Получат подкрепа от ментор - експерт с дългогодишен професионален опит.

 Работят в мотивиращ екип от доказали се професионалисти в ключови за 
индустрията на България проекти.

 Получат месечно възнаграждение по трудов договор по време на стажа си 
при нас и социални придобивки.

 Стартират своята професионална кариера при сключване на безсрочен 
трудов договор.

ЗАЩО ДА БЪДА 
СТИПЕНДИАНТ НА
ГРУПА ГЕОТЕХМИН



1 от нашите стипендианти от предходната академична година вече 
стартира своята професионална кариера при нас.

5 от нашите стипендианти от предходната академична година ще 
продължат да бъдат наши стипендианти и в настоящата академична 
година в Елаците-Мед АД и Геострой АД.

21 наши стипендианти от академичната 2020/2021 година бяха наши 
стажанти и имаха възможността в рамките между 1 и 3 месеца да 
бъдат част от екипите на 4 от нашите дружества.

УСПЕШНИ ПРИМЕРИ
ГРУПА ГЕОТЕХМИН



СТИПЕНДИИ
2021/2022

ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД обявява две свободни стипендии за студенти на МГУ от специалностите:

• Електроенергетика и електрообзавеждане

• Автоматика, информационна и управляваща техника

• Механизация на минното производство

• Разработване на полезни изкопаеми

• Обогатяване и рециклиране на суровини

• Разработване на полезни изкопаеми

 Изплащане на стипендията се осъществява директно по банкова сметка на студента.

 Подписване на стипендиантски договор между стипендианта и дружеството с ангажименти между страните за:

• Успешно завършване на академичната година;

• Осигуряване и провеждане на платен летен стаж;

 Възможност за подписване на трудов договор след завършване на обучението по специалността.



КАНДИДАТСТВАНЕ
ДОКУМЕНТИ

Кратко представяне на кандидата в свободен формат:

• образование;

• професионални интереси;

• професиоален опит до момента, при начилие на такъв.

Удостоверение от МГУ за успешно завършен 2-ри или следващ курс в една от посочените 
специалности с минимален среден успех много добър 5.00.



КАНДИДАТСТВАНЕ
ЕТАПИ НА КОНКУРСА

Кандидатстване чрез имейл 

Персонален разговор с колеги-експерти в съответната специалност и представител на Човешки 
ресурси 

Обратна връзка относно Вашата кандидатура 

Подписване на стипендиантски договор



КАНДИДАТСТВАНЕ
КОНТАКТИ

Даниела Горанова, Ръководител, набиране на персонал/обучения и квалификация

Телефон: +359 2 923 78 76

имейл: jobs@ellatzite-med.com

mailto:jobs@ellatzite-med.com


СТАРТИРАЙТЕ УСПЕШНО КАРИЕРАТА СИ В ЕДНА ОТ 

ВОДЕЩИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ!

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!


