ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СИЛНО НАСОЧЕН КЪМ
ПРАКТИКАТА СТАЖ ПО „ЕРАЗЪМ+“ В ГЕРМАНИЯ
При кого и къде?
Apromace data systems е иновативна високотехнологична компания, която
изпълнява проекти за дигитализация на промишлени предприятия (Индустрия 4.0).
Централата на компанията се намира във Фрайберг/Саксония, известен университетски
град. Градът се намира на 1743 км от Варна (при пътуване с автомобил), близо до
Дрезден (на 37 км).
Основният продукт на компанията (apromace-MES) е самостоятелно разработена
модулна система за събиране, визуализиране и оценка на данни от производствения
процес. Този продукт се прилага успешно в цяла Европа.
С нашите проекти ние улавяме сърдечния ритъм на производството на нашите
клиенти и „разговаряме“ с компютри, машини и хора.
Какво предлагаме и какви студенти търсим?
Предлагаме на ангажираните студенти по програма „Еразъм“ възможността да
учат, да практикуват и да израстват с и при нас.
Нашето предложение е насочено към студенти по компютърни науки или
автоматизация.
Конкретната задача за стажа ще бъде обсъдена индивидуално.
На какъв език ще провеждаме стажа?
Общуваме с нашите Еразъм студенти на английски език.
Каква ще бъде практическата насоченост на стажа?
Можете да участвате в по-нататъшното разработване на нашите инструменти,
както и в разработването на алгоритми с изкуствен интелект, за да анализирате
огромното количество данни на нашите клиенти. При подробното определяне на
задачата ще преценим вашата квалификация и интереси спрямо изискванията на нас и
нашите клиенти. Изпълнението на стажантските задачи ще се осъществява в тясно
сътрудничество с нашите инженери по развойна дейност/ ИТ специалисти.

Какви са предимства по време на стажа?
Ние предлагаме откритата атмосфера на малка иновативна компания, както и
подкрепа при изпълнението на стажантските задачи.
Помощта за намиране на подходящо жилище също е нещо естествено за нас.
Разходите за живот в германския регион Саксония са по-ниски, отколкото в
повечето други германски региони, така че стажантите ще се справят успешно със
стипендията по програма „Еразъм“.
Възможно е допълнително финансиране извън безвъзмездните средства по
програма „Еразъм“. Обсъждаме това допълнително финансиране с участниците след
тестова фаза от 2 месеца. То може да бъде под формата на допълнително месечно
възнаграждение или като награда за успешно завършен проект.
Най-важното за вас и вашата кариера е директното запознаване с вътрешните
процеси в производството на нашите клиенти (естествено условие е споразумение за
конфиденциалност).
Какви ще са вашите предимства след стажа?
Предлагаме ви възможност да продължите да работите при нас след успешно
завършен стаж по програма „Еразъм“. Това може да бъде под формата на задача,
свързана с проект, по време на по-нататъшното ви обучение, която можете да
изпълнявате срещу заплащане успоредно със следването си.
Има и възможности да работите при нас след края на обучението си. Това може
да бъде и чрез по-късна заетост в нашия екип. Възможно е също така да намерим
вариант да работите за нашата компания от родната си страна България.
Във всеки случай този опит ще подобри значително перспективите ви за кариера
в Европа и по света.
Ако се стремите към научна кариера, можем да ви насочим и към следващите
стъпки от развитието ви.
Ако сме предизвикали интереса ви, ще се радваме да потърсите връзка с
нас. В последващо интервю можем да отговорим на допълнителни въпроси и да
обсъдим подробностите.
Адрес за кореспонденция:
erasmus@apromace.de

