ТВОЯТ
СТАЖАНТСКИ

ПИЩОВ

Защо направихме този
пищов за теб?
Срещнахме се с много други на твоето място –
търсещи началото на професионалния си път в
ИТ сферата.
Те имаха въпроси. Вероятно и ти.
Предоставяме ти нашите отговори,
синтезирани на база десетките стажантски
програми, които проведохме. Използвай ги като
твое конкурентно предимство – на една ръка
разстояние, в задния ти джоб.
И помни – твоят успех зависи от теб!

Какво е стаж?
Преди да се насочиш към кандидатстване за стаж, задай си
тези два въпроса:
Ще мога ли да комбинирам работата си с лекциите в
университета?
Имам ли знания и умения, които да предложа на
работодателя?
Ако отговорите и на двата са уверено „Да“, то вероятно си
готов за стаж.
Провери дали в твоя университет се провеждат
специализирани кариерни събития – там има вероятност да
срещнеш бъдещия си работодател.
Не забравяй и да провериш сайтовете на различни кампании,
техните профили в социалните медии, както и да разпиташ
приятелите си за съвети.
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Какво е стаж?
Стажът ти позволява на сравнително ранен етап да провериш
дали това е професионалният път, който искаш, какво те очаква
и дали ти се отдава.
Стажът ти дава възможност да натрупаш първоначален
работен опит, който ще ти е необходим, за да си успешен в
работата си.
В повечето случаи той е с гъвкаво работно време, което ти
позволява да го съчетаваш с университетската си програма, да
осмислиш и приложиш наученото. Това е удобен начин да се
запознаеш с работодателя, както и той с теб, и да прецените
дали искате да работите заедно в бъдеще.

Как да се подготвя за бъдещ стаж?
Демонстрирай усърдие

Задавай си въпроси

Направи си сам

Съсредоточи се върху усвояване
на знанията, които ти дава
университетът. Повечето
работодатели знаят какво се учи
там и очакват да го видят у теб.

Какъв искам да бъда: програмист,
тестер, системен инженер, дизайнер
или друга роля от ИТ сферата?
Какво означава всяка от тях?
С проекти за кой бизнес сектор
искам да се занимавам – финанси,
архитектура, игри или някоя друга
индустрия? Отговори си, за да
избереш своята посока.

Извън учебните проекти и задачи,
опитай да направиш нещо, което ти е
интересно, от начало до край. И
използвай натрупания ценен опит,
когато кандидатстваш за стаж.
Работодателите оценяват подобна
самоинициативност.

Какво да включа в своето CV?
Без работен опит CV-то ти изглежда празно?
Не е задължително.
Към обичайната информация (име, контакти, образование
и т.н.), добави какво имаш като знания, умения, предишен
учебен и извънкласен опит. Обърни внимание на своите
постижения – всеки човек има такива, включително и ти.
Бъди конкретен и давай примери – това вдъхва доверие.

Дай си реална оценка

Покажи какъв си

Не бъди твърде скромен, все пак искаш да те забележат,
но и не преувеличавай, защото един опитен
интервюиращ много лесно би могъл да установи
разминаването, а това действа разочароващо и не
работи в твоя полза.

Kакво обичаш да правиш, какви са интересите ти, на какво
държиш. Бъдещият ти работодател търси хора, които биха
отговаряли на неговата фирмена култура.

Стажантски пищов

2

Напиши какво те мотивира да се занимаваш точно с това, за
което кандидатстваш – покажи ентусиазъм!

Как да се подготвя за интервюто?
Запознай се с работодателя предварително – използвай

различни канали за информация – неговия сайт, социалните
мрежи, форуми и блогове от бранша, попитай за впечатления
сред своите познати. Почти като преди първа среща. ;)

Помисли какви въпроси ще зададеш – питай за детайли,
свързани с това, което ще работиш. Недей да питаш за неща,
които би следвало вече да знаеш от обявата, освен ако не
искаш да провериш дали си ги разбрал правилно.

Припомни си наученото – увери се, че знаеш основните неща, които са написани като изисквания за позицията.
Подготви се за технически въпроси, но и за теоретични такива – важно е да покажеш, че разбираш смисъла зад
понятията и принципите. Ако нещо не си го учил, прояви любопитство и прочети какво представлява – това прави
добро впечатление.

Стажантски пищов

3

Как да бъда добър стажант?

Използвай всяка възможност да се учиш –
от ситуацията и от околните.
Разбери какви са процесите и традициите
в екипа и се съобразявай с тях. Усети
фирмената и екипната култура, и намери
начин да се впишеш в нея.
Не се притеснявай да питаш, но и
опитвай самостоятелно да изпълняваш
задачите си. Споделяй своите идеи и
участвай активно в работния процес.

Помни, че идеята на стажа е да бъде
полезен и за теб самия, и за работодателя.
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Как да разбера дали това е
моето място?
Стажът ти вече е на привършване и ти предстои разговор с твоя
работодател, за да решите как да продължите. Той е имал няколко месеца,
за да прецени дали те иска в екипа си, но същият въпрос стои и пред теб –
искаш ли да бъдеш част от екипа му?

За да си отговориш на този въпрос,
помисли над следното:
Какво искаш да постигнеш – като развитие, работни
условия, стандарт на живот, социална среда?
Какво от тези неща ти предлага работодателят?
Какво ти самият можеш да дадеш – като знания, опит,
личностни качества, представяне, време?
Дали работодателят има нужда от това?
Приоритизирай положителните и отрицателните страни
и реши дали искаш да продължите съвместната си работа.
Бъди открит в комуникацията си, сподели своите мотиви
и разсъждения – така ще изградиш отношения на
откритост, доверие и коректност с твоя работодател,
а това е ценно, дори и да не продължите заедно след това.
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Как протича интервюто
в Немечек България?
На това интервюто ще се срещнеш с твоя евентуален бъдещ ръководител и/или
ментор. Той/тя ще ти представи проектът и екипа, към който евентуално ще се
присъединиш, както и какви технологии се използват там. Ще има технически и
теоретични въпроси, според естеството на позицията, както и общи такива.

Бъди готов да разкажеш за себе си
Какво следваш в университета, как ще комбинираш ученето и работата,
какъв е най-важният проект, по който си работил, какви са очакванията
ти от стажа.

Не забравяй какво си научил
Например концепция за ООП, синтаксис и основни конструкции в конкретния
език за програмиране, умение за работа със среда за програмиране и др.

Какво още е важно за нас
За нас е особено важно какво те мотивира да кандидатстваш за
стажантска позиция. Също така, колко добре владееш английски език.
Тук го използваме всекидневно, затова е задължителен.

И още нещо
Какво обичаш да правиш в свободното време, какви са твоите хобита?
Целта на подобни въпроси е да разберем дали кандидат-стажантът би се
вписал добре в екипа и фирмата като цяло.
На тези въпроси няма верен или грешен отговор, но ни помагат да
разберем що за човек си.
Ако по време на интервюто не ти кажат кога да очакваш отговор,
попитай – често пъти е необходимо да изчакаш седмица или две.
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Научи още за
стажантските позиции
в Немечек България

