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Стажантска Програма 2013 

Консултант Бизнес Имоти 

 

Елта Консулт е компания, оперираща в сферата на транзакциите с корпоративна 

собственост с 20 годишно пазарно присъствие и лидерски позиции. Фирмата ни 

има сериозен ангажимент към нашите клиенти и нашата амбиция е да добавяме 

стойност към ежедневната им дейност. 

 

Като пазарен лидер компанията подържа разнообразие от канали за 

комуникации с нашите клиенти в различните пазарни сегменти, генерирайки 

собствена, полезна и актуална информация за състоянието на пазара. 

Присъединявайки се към нашата програма, Вие ще имате възможността да 

бъдете обучени в създаването на материали публикувани в класическите и нови 

медии. 

 

Профил на успешния кандидат: 

 

 Завършено висше образование 

 Предимство е образование по специалността Икономика на недвижимата 

собственост или друга подобна такава 

 Интерес към сферата на комуникации с клиенти 

 Свободно боравене с Английски език 

 Доказано свободно боравене с програми от MS Office пакет 

 Опит в Adobe Photoshop е предимство 

 Лична инициативност, позитивно мислене и силно желание за успех 

 Самоорганизираност, креативност и спазване на срокове 

 

 

Отговорности на избрания кандидат: 

 

 Активно търсене на пазарна информация по зададен модел 

 Работа със специализиран  CRM продукт, създаден за нуждите на компанията 
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 След приключване на въвеждащото обучение и издържан изпит може да бъде 

предложен постоянен договор - Консултант Бизнес Имоти 

 

 

Ние Ви предлагаме:   

 

 Тримесечно обучение в практични и приложими знания  

 Личен ментор – служител на фирмата, водещ обучението  

 Обучение в български и международни стандарти при комуникации с медии и 

клиенти  

 Работа и обучение на пълен работен ден 

 Вътрешно фирмено обучение съгласно процедури по ISO 9001-2008  

 Професионална работна среда и международни контакти  

 

 

Ако чувствате, че тази позиция е интересна за Вас, моля изпратете актуално CV със 

снимка на jobs@eltaconsult.com  

 

Тази работна оферта е за заплатен 3-месечен стаж във фирма Елта Консулт 

ООД.  

 

Изпратената от Вас лична информация ще бъде третирана като конфиденциална 

и ще бъде обработена съгласно изискванията на Закона за защита на личните 

данни.  
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