
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА ПОК „ДСК-РОДИНА“ АД   

„ СПЕЧЕЛИ ЗА СЕБЕ СИ!“ 

 

✓ ОПИТ 

✓ ЗНАНИЯ 

✓ РАЗВИТИЕ 

✓ ПРИЗНАНИЕ 

✓ ПОДКРЕПЯЩА РАБОТНА СРЕДА 

 

Каним те да стартираш професионалния си опит заедно с нас - екипа на ПОК „ДСК-Родина“ АД! 

 

Искаме да ти покажем, че успехът и професионалното развитие не са привилегия на малцина 

късметлии, а на всеки, който е активен и има желание за това! В ПОК „ДСК-Родина“ АД имаш възможност 

да изградиш трудови умения, да представиш силните си страни, да натрупаш знания и опит в сферата 

на пенсионното осигуряване, да споделиш удовлетворението от добре свършената работа. Ще бъдем 

до теб всеки ден докато правиш крачки напред. Държим да бъдеш себе си и ще се постараем да се 

чувстваш комфортно. Защото само така ще можеш да вложиш 100% от своите качества, хъс и енергия в 

рамките на тази програма. А за вложените труд и старание - ще бъдеш възнаграден! 

 

КАКВО ТИ ПРЕДЛАГАМЕ? 

 

• Първи професионални стъпки и знания за действащата пенсионна система в страната. 

• Развитие на опит в компанията в областите - продажби, финанси, ИТ, право, маркетинг, 

човешки ресурси, и др.  

• Изграждане на трудови умения и навици.   

• Стаж с продължителност от 3 до 6 месеца. 

• Трудов договор на минимална работна заплата. 

• Почасова заетост, съобразена с натовареността в университета. 

• Удостоверение за проведен стаж в ПОК „ДСК-Родина“ АД. 

• Ментор за всеки стажант.   

 

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ТЕБ? 

 

• Завършен поне първи курс във висше учебно заведение. 

• Желание и възможност да учиш и работиш едновременно. 

• Да ни споделиш мечтите и плановете си за професионална реализация в мотивационно писмо. 

• Да ни изпратиш своята автобиография и мотивационното писмо на имейл: 

nina.popova@dskrodina.bg, като не пропуснеш да добавиш Subject: Спечели за себе си! 

 

Ние се ангажираме да разгледаме получените кандидатури и да върнем обратна връзка към всеки 

подал документи. 

 

РАБОТА В СФЕРАТА НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

Пенсионното осигуряване е важна част от личната финансова независимост на всеки. То осигурява 

допълнителни доходи и възможност за запазване на стандарта на живот след пенсиониране в 

условията на демографска криза благодарение на възможностите на съвременния тристълбов 

пенсионен модел в България.  

 

mailto:nina.popova@dskrodina.bg


ЗА ПEНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „ДСК-РОДИНА” 

 

Пенсионноосигурителна компания „ДСК-Родина” АД свързва настоящето и бъдещето на своите клиенти, 

като им дава възможност както да натрупват средства в своите активни години, така и да разчитат на 

капитал във времето след пенсиониране, с който да реализират важните за тях неща в живота.   

Вече 25 години ПОК „ДСК-Родина“ АД предлага пълна гама от пенсионни решения, посредством 

управляваните: доброволен пенсионен фонд, универсален пенсионен фонд, професионален пенсионен 

фонд и доброволен пенсионен фонд по професионални схеми. Компанията е носител на признанието 

на професионалната общност за „Пенсионноосигурително дружество на годината” в категория „Най-

динамично развитие” за 2021 г. в рамките на годишните награди в застрахователния и 

пенсионноосигурителния сектор в страната.    

Акционер на ПОК „ДСК-Родина“ АД с 99,85% от капитала е Банка ДСК АД, част от международната 

финансова група ОТП, която развива успешна дейност като доставчик на финансови услуги на пазара в 

Централна и Източна Европа. Клиентите на пенсионната компания могат да разчитат на удобството да 

бъдат обслужени в близо 300 финансови центъра, клонове и филиали на банката в цялата страна.  

 


