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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 

Сервиз Финансови Пазари (FMS) е дружество с ограничена отговорност и е част от групата на 

Българска Фондова Борса АД.  

Дружеството е оператор на система за предоставяне на информация по електронен път по 

смисъла на чл. 27 и чл.43 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и 

допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация 

от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2) и по смисъла 

на чл. 44 от част III „Правила за допускане до търговия“ от Правилника за дейността на БФБ 

АД – extri.bg;  

Дружеството поддържа и информационна платформа x3news.com, която дава възможност 

на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа да изпълняват законовите си 

задължения по оповестяване на обществеността на регулирана информация по смисъла на 

чл. 100т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, и чл. 43а от Наредба № 2, както 

и да публикуват друга, нерегулирана информация, рекламни, PR съобщения и др. 

 

Сервиз Финансови Пазари ЕООД предлага възможност за платен стаж за позиция ЕКСПЕРТ  

 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ 

Ежедневен преглед на постъпилите публикации в онлайн платформата 

Следи за коректността на постъпилата информация и навременната обработка 

Съдейства при анализ на финансови показатели 

Извършва комуникация с клиентите на дружеството 
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КВАЛИФИКАЦИЯ 

Студент във втори или трети курс на обучение в икономически специалности 

Средно образование от профилирана гимназия е предимство 

Отлична компютърна грамотност MS Office (Excel и Word) 

     

ЛИЧНИ КАЧЕСТВА 

Високо ниво на адаптивност и лична мотивация 

Много добри аналитични и комуникативни умения 

Желание за лична ангажираност в работния процес 

 

УСЛОВИЯ НА СТАЖА 

Платен стажантски договор за шест месеца 

Гъвкаво работно време и възможност за дистанционна работа 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ 

Кандидатите следва да изпратят на електронен адрес contact@fms.capital, със заглавие 

(Internship) своя биография (CV) на български език, заедно с мотивационно писмо и актуална 

снимка в срок до 30.05.2021 г. 

Документите следва да са формат .doc или .pdf 

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД и при 

спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на лични данни. 
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ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ 

Подборът се извършва на база документи и интервю. Не се приемат документи за 

кандидатстване от трети лица. 

Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю. 

 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

За допълнителна информация, пишете на адрес: contact@fms.capital със заглавие 

(Internship). 

mailto:contact@fms.capital

