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Кои сме ние? 

В България – Център за 
събиране и обработка на 

данни с повече от 200 
служители.  

В София от 2007 
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Какво търсим? 
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Това, което ние 
търсим са динамични 
и ентусиазирани хора, 

притежаващи 
желание и хъс за 

кариерно и личностно 
развитие... 



Специалисти обработка на данни 
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• Подготовка на информация, 
съобразно изискванията на клиента 

• Развиване на скриптове за 
обработка на данни 

• Взаимодействие с международни 
клиенти 

• Спазване на крайни срокове 

• Предоставяне на решения за 
оптимизация при необходимост 

• ...говорите английски език 

• …сте студент в трети/четвърти 
курс във ФМИ 

• …имате практически опит със 
статистически софтуер(SPSS) 

• …притежавате умения за 
аналитичност, организация и 
прецизност към детайли 

• …искате да се развивате в 
международна среда 

 100+ M€ 50 Clients 

Какви ще са задълженията ви? 
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Би било от полза, ако: 



Специалисти обработка на данни 
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• Подготовка на скриптове за 
програмиране на анкети 

• Редактиране и адаптация 

• Взаимодействие с международни 
клиенти 

• Спазване на крайни срокове 

• Предоставяне на решения за 
оптимизация при необходимост 

• ...говорите английски език 

• …сте студент в трети/четвърти 
курс във ФМИ 

• …имате практически опит с 
алгоритми, JavaScript и HTML 

• …притежавате умения за 
аналитичност, организация и 
прецизност към детайли 

• …искате да се развивате в 
международна среда 

 
100+ M€ 50 Clients 

Какви ще са задълженията ви? 
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Би било от полза, ако: 



Какво предлагаме? 
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•Динамична работна среда 

•Обучения 

•Кариерно развитие 

•ДЗО 

•Ваучери за храна 

•Други продобивки 



Да си част от Ипсос 
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Nobody’s unpredictable 
HR.Bulgaria@ipsos.com 


