SBTech - Ние избираме да
променяме всеки ден заедно!

www.sbtech.com

Ние сме в Toп 3 на компаниите,
разработващи софтуер за спортни залагания
в световен мащаб
Вече сме над 170 души в офисите ни в
България и продължаваме да растем с всеки
ден
Ние носим неповторима атмосфера защото я
създаваме сами, защото сме екип едва на
25г.* и знаем как да бъдем приятели, които
работят заедно
Само за последната година спечелихме и
работим с повече от 20 международни
клиенти (Европа, Азия, Южна Америка,
Африка)
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Станислав Атанасов
24 Години
•
Бакалавър
Компютърни Науки
Магистър
(Изучава в момента)
Софтуерни Технологии

Работя от 3 години като програмист. В SBTech
съм от 3 месеца. Това, което най-много харесвам
тук е хубавият офис и приятелски
настроените колеги.
Харесвам предизвикателни и интересни задачи,
които нямат тривиално решение.
Обичам да давам всичко от себе си за каузите,
които харесвам. Всеки който има амбицията да
спечели нещо, трябва да се бори за него.
Най-полезното нещо от ФМИ е че ми даде
достатъчно свобода, за да мога да се
реализирам и да се науча да бъда програмист.
Най-важното според мен е човек да е упорит и
да се бори за да постигне това, което иска,
колкото и да е трудно.
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Калин Златанов
•

Бакалавър
Компютърни науки
Магистър
(Изучава в момента)
Изкуствен интелект

През годините в университета съм се опитвал да съчетая
учене с работa с променлив успех, но въпреки това ФМИ
според мен дава една много солидна основа, върху която да
стъпи човек, когато започне да работи в нашата сфера.
Курсове като „Дизайн и анализ на алгоритми“ и
„Структури от данни“, например, мисля, че са безценни,
докато други като „Функционално програмиране“ и
„Логическо програмиране“ разширяват кръгозора на всеки
разработчик, развивайки по-различно аналитично мислене.
Преди да постъпя в SBTech съм се занимавал 4 години с Java
технологии. В компанията съм близо от година, но сега пиша
на C# и JavaScript. Тук най-много харесвам хората, с които
работя – много млади и умни, изключително забавни и
истински готини.
В такава обстановка незабавно се почувствах в „добри
води“. Работата е изключително динамчна и
„провокативна“, което на мен ми харесва, но без знанията
от Университета не бих могъл да се справям.
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Томислав Иванов
25 години
Бакалавър
Информатика

•

На 23 години осъзнах, че това е
сферата, в която искам да се
развивам занапред.
Започнах работа в SBTech преди 2
години, като част от Junior
Академията на компанията. Наймного ми харесва това, че хората са
усмихнати и постоянно говорим за
спорт.
Всеки ден имам възможност да
научавам по нещо ново и различно.
От предметите, изучавани във ФМИ,
най-много ми допадат - Дискретна
математика, Логическо
програмиране, C#, Java, УП.
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Свържи се с нас на:
petya.k@sbtech.com
anelia.p@sbtech.com
jobs@sbtech.com
www.sbtech.com
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