
 
Проект: №BG16RFOP002-1.005-0294-C01 

„Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както 

самостоятелно, така и в колаборативна среда” 
„Програм Консултинг“ ООД предлага иновативни услуги и подходи при работата си клиентите, и развива изледователска и научно-развойна дейност. В продължение на тази политика е целта на изпълнение 

на проект: „Разработка на иновативна услуга за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно така и в колаборативна среда“ с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Разработваната иновация 

представлява нова услуга в сферата на архитектурата в световен мащаб.  

Проектът ще се реализира в партньорство с Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия.  

В тази връзка „Програм Консултинг“ ООД търси да назначи: 

 

Експерт 6: Софтуерен инженер (BE) 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ: 

Квалификация и отговорности: 

Образование: бакалавър - Компютърни науки, Информационни системи и технологии, Компютърно програмиране, Софтуерно инженерство или друга подобна специалност 

(еквивалентна такава): за доказване, кандидата следва да представи следните документи: автобиография, дипломи за завършено висше образование и придобита 

квалификация/сертификати/удостоверения и други от преминати специализации, обучения и пр.; 

Квалификация: владеене на софтуерни езици за развитие на бек-енд програми и архитектура (.NET/ Java/ JavaScript/ C/ C++) в зависимост от изискванията на софтуерния 

архитект, Познания в разработване на сървърна архитектура, пълни SQL познания, Познания в обектното-ориентираното програмиране или еквивалентна такава: за 

доказване, кандидата следва да представи следните документи: дипломи/ сертификати/ удостоверения и други от преминати специализации, обучения и пр. за придобита 

квалификация; 

Професионален опит: Мин. 3 г. опит в разработването на нови софтуерни продукти: за доказване, кандидата следва да представи следните документи: копие на трудови, 

служебни и осигурителни  книжки, копие на трудови или граждански договори, придружени със съответните им препоръки за добро изпълнение (референции) от 

работодател/ и и/или други приложими документи; 

Отговорности и функции: Имплементира логиката зададена от софтуерния архитект в сървъра и в Базата Данни; Мениджира и изпълнява софтуерно разработване през 

целия цикъл на развитие; Програмира добре проектиран, ефикасен и възможен за тестване код; Работи по проектния план и изпълнява стандартите за качество в 

индустрията; Интегрира софтуерни компоненти за разработването на функционираща софтуерна система; Отговорен за разработването на продуктовия интерфейс; 

Разработва и имплементира Респонсив дизайн; Сътрудничи си чрез APIs с back-end програмистите и останалите програмисти; Отговорен за оптимизацията на 

приложението, оптимизацията относно лесно използване и user experience на клиента; Оптимизация на скоростта и възможността за скалиране; Гарантира техническата 

изпълнимост на дизайните.  

 

Период на заетост, месеци: 9 месеца 

Часова заетост на ден: 4  
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект 

№BG16RFOP002-1.005-0294-С01 „Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна 

среда“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган 
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