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Представяне на Елтрейд 

Елтрейд“ ООД е българска компания, създадена през 1995 г. с предмет на 

дейност производство на електронни фискални и мобилни устройства. Повече от 25 

години нашата компания е един от водещите доставчици на POS оборудване и 

фискални устройства в страната. През годините „Елтрейд“ постепенно разширява 

своята гама от дейности, като днес компанията предлага богато портфолио от 

хардуерни продукти - висококачествени фискални принтери и касови апарати, POS 

терминали и POS принтери, баркод скенери, електронни везни, автомати за 

самообслужване и др. Партньор на SAP от 2016 година, „Елтрейд“ е първият 

внедрител за България на SAP Business One. 

„Елтрейд“ развива своя бизнес в 6 направления 

 Проектиране и производство на касови апарати и фискални принтери 

 Разработка на софтуер за търговски обекти и системно интегриране 

 Производство на консумативи 

 Продажба на POS терминали, принтери, баркод скенери и везни на водещи 

световни марки 

 Електронен обмен на документи (EDI) 

 Продажба и внедряване на SAP Business One (софтуер за управление на малки 

и средни фирми) 

В „Елтрейд“ знаем колко е ценно да получите подкрепа в началото на кариерата 

си. Чрез стажантска програма предлагаме шанс на талантливи млади хора да 

придобият практически умения. Целта е в реалната работна среда да изявите своите 

умения, с  възможност да приложите наученото в университета на практика.   

Представяме кратко описание и изисквания на отворените стажантски позиции по 

стажантската програма на Елтрейд. 
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СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ 

Направление „Проектиране на търговски софтуер и работа със системна 

инфраструктура“ 

Основни дейности и сфера на развитие: 

 Разработка и създаване на търговски софтуер 

 Инсталиране, деинсталиране и конфигуриране на стандартни приложни 

програмни продукти 

 Администрация, поддръжка и актуализация на програмни продукти 

Основни изисквания: 

 Висше техническо образование или студенти в период на обучение 

(Компютърни технологии). 

 Интерес и познание в програмирането с .Net и/или C/C++.  

 Интерес, мотивация за работа и развитие в областта на софтуерното 

програмиране. 

 

Направление „Проектиране и разработка на решения за ERP“ 

Основни дейности и задължения: 

 Разработка и модификация на специализирани решения за ERP (SAP Business 

One) 

 Поддръжка и разширяване на съществуващи софтуерни модули 

 Активно участие във всички етапи по проектите – анализ, оценка, 

документиране, кодиране, коригиране на грешки и поддръжка 

Основни изисквания: 

 Висше техническо образование или студенти в период на обучение 

(Компютърни технологии) 

 Интерес и познание в програмирането с .net и/или C# 

 Интерес, мотивация за работа и развитие в областта на софтуерното 

програмиране. 
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Направление „Сервиз и поддръжка“ 

Основни дейности и сфера на развитие: 

 Диагностика, ремонт и обслужване на фискални устройства, POS терминали, 

POS периферия и други продукти предлагани от компанията; 

 Настройка и конфигурация на фискални устройства, етикетиращи принтери, 

баркод скенери, електронни везни и POS терминали с помощта на 

специализиран софтуер; 

 Смяна на електронни компоненти, ремонт на PCB, оживяване на платки; 

 Аранжиране и окабеляване на автомати за самообслужване; 

Основни изисквания: 

 Много добри познания по електроника и електротехника и умения за разчитане 

на електронни схеми; 

 Отлична компютърна грамотност; 

 Английски език – работа с техническа документация; 

 

Направление „Тестове/QA на софтуерни решения“ 

Основни дейности и сфера на развитие: 

 Работа по разработване и изпълнение на тестови казуси за различни 

софтуерни решения 

 Отчитане на откритите несъответствия и дефекти 

 Изготвяне на документация и инструкции 

Основни изисквания: 

 Висше техническо образование или студенти в период на обучение 

(Компютърни технологии). 

 Основни познания за операционни системи и MS SQL база данни 

 

Направление „Развойна дейност“ 

Основни дейности и сфера на развитие 

 Анализиране на спецификации и подготовка за разработка на цялостно 

изделие; 

 Разработване на фърмуер за фискални устройства; 

 Разработка на печатни платки и топология; 
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 Разработка на механични детайли и конструкция на фискални и други типове 

устройства; 

 Тестове и поддръжка на изделията; 

Основни изисквания: 

 Висше техническо образование или студенти в период на обучение 

(Електроника/Компютърни технологии) 

 Познания по Altium Designer;  

 Познания по SOLIDWORKS; 

 

Допълнителни изисквания към всички стажантски позиции: 

 Организираност и инициативност 

 Умения за справяне със структурирани задачи 

 Умения за работа в екип и организационно мислене 

 Английски език (предимство) 

 

Условия на стажантската програма: 

 Платен работен стаж  

 Програма за обучение и наставник с професионален опит 

 Възможност за постоянна работа при добро представяне 

 

При интерес от Ваша страна към стажантските позиции, моля изпратете 

автобиография* на следния адрес: hr@eltrade.com.  

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в офиса на компанията на 

адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев“ бл.102. 

Успех! 

*Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Изпращайки 

своите кандидатури (автобиографии), Вие доброволно предоставяте своите данни 

посочени в тях и се съгласявате да бъдат обработвани за целите на настоящия 

подбор. 
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