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Старт на кариерата
Програма за развитие на млади специалисти

Присъединете се към нашата програма и ще получите необходимата подкрепа, 

обучение и практически опит, необходими за старт на Вашата кариера:

� Възможност за работа в различни отдели и производства

� Осигурени ресурси и подкрепа, за да се доближите до избраната от Вас професия

� Личен план за развитие на кариерата, създаден с Вашия пряк мениджър

Ние осигуряваме:

� Истински, интересен и полезен опит в рамките на програмата

� Трудов договор на пълен работен ден

� Стартова заплата съгласно пазара на труда за Вашата специалност и квалификация

� Ментор, който ще подпомага Вашето успешно интегриране и развитие

� Възможност за работа в компанията след завършване на програмата

За повече информация и връзка с нас - tesy.com 

Ако желаете да кандидатствате, може да ни изпратите мотивационно писмо и 

автобиография на recruitment@tesy.com



За TESY
ТЕСИ ООД е част от Фикосота холдинг, и има пет завода – три в Шумен и два в Смядово.  Компанията е 
най-големият български и водещ европейки производител на електрически бойлери, бойлери с 
индиректно нагряване и отоплителни уреди за дома. С иновативния си подход към пазара и продуктите, 
с динамично развиващ се екип от високо мотивирани специалисти, понастоящем ТЕСИ реализира своята 
продукция в повече от 50 страни на 4 континента. Фирмата продължава своето развитие в посока към 
увеличаване на производствения си капацитет и лансиране на нови продуктови линии.  Основна цел 
пред ТЕСИ за следващите 3 години е да се утвърди като третия най-голям производител на електрически 
бойлери в Европа.

Ние инвестираме в хората и новите технологии и създаваме бъдещето днес!

Сред основните цели пред TESY е да бъде предпочитан работодател не само в България, а и на 
международно ниво.
 
За реализацията на този стремеж е изработена корпоративна стратегия и инвестиционна програма, 
която да изпълни намеренията на компанията, свързани с утвърждаване на практики и политики, които 
да са с фокус върху управлението на човешките ресурси. Част от тези мерки са свързани с инвестиции в 
младите хора като се подпомага тяхното кариерно ориентиране и успешен старт в кариерата.

TESY в цифри
� Продажби в над 50 държави на 4 континента
� 750 служители
� 5 завода
� Top 4 производител на електрически бойлери и отоплителни уреди в Европа
� 3 главни продуктови категории – електрически бойлери, електрически отоплителни уреди, комбинирани и 
индиректно загрявани високообемни бойлери
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