
 

 

 

Описание: Брейн Сторм Консулт е сред най-добрите 10 водещи фирми за професионални услуги в България, с над 22 

години опит в осигуряването на индивидуални решения за своите клиенти. Фирмата предлага затворен кръг от услуги, 

започвайки от бизнес, правни, финансови и данъчни консултации, преминавайки през управление на бизнеса, 

счетоводството и одита, и завършвайки с финансово-счетоводен софтуер Мираж SQL. Разработените софтуерни системи 

служат за управление на бизнеса и автоматизация на финансово-счетоводна дейност, производство и склад.  

Екипът от над 70 специалисти е в постоянен процес на професионално развитие, което гарантира високо ниво на 

експертни знания и опит. Референция за работата и постигнатите резултати са хилядите доволни клиенти - 

международни и български компании, които разчитат на професионални консултации и услуги. 

Брейн Сторм Консулт стана независим и единствен член за България на една от най-големите и уважавани 

международни мрежи на независими счетоводни, одиторски и адвокатски кантори – TAG Alliances. 

Във връзка с разширяване на дейността на компанията, търсим да назначим кандидат за длъжността: БИЗНЕС 

КОНСУЛТАНТ – СОФТУЕРЕН СПЕЦИАЛИСТ 

 

Основни задължения: 

─ Извършва предпроектно проучване и анализ на дейността на съответния партньор и изготвя съотвентата 
документация; 

─ Описание на бизнес процеси – техническо задание; 
─ Тества нови функционалности и идейно подпомага глобалното развитие на софтуера; 
─ Обучава крайни потребители; 
─ Следи правилното функциониране на системата, разрешава сервизни проблеми и ескалира по-сериозни такива 

към програмния отдел; 
─ Грижи се за комфорта на клиента при работа със софтуерните продукти и поддържа активна обратна 

комуникация. 

Ние предлагаме: 

─ Динамична и креативна работа; 
─ Възможност за споделяне на практики и решения в пряка работа с ИТ екипа; 
─ Работа в приятелски настроен екип в подкрепяща среда; 
─ Възможност за развитие, спрямо интересите и стремежите; 
─ Отлично заплащане за позицията; 
─ Заплащане на допълнителни възнаграждения и придобивки; 
─ Отлични условия за работа;  
─ Възможност за професионално развитие в динамична бизнес среда;  
─ Ваучери за храна; 
─ Карти за спорт; 
─ Здравна застраховка. 

 



 

 

 

Първоначалният подбор е по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна 

конфиденциалност на Вашата кандидатура.  

Брейн Сторм Консулт е администратор на лични данни. С изпращането на Вашите документи, необходими за 

разглеждане на Вашата кандидатура, Вие давате своето съгласие те да бъдат събрани, обработвани и съхранявани от 

посочения администратор на лични данни, с оглед кандидатстването Ви за обявената работна позиция. Брейн Сторм 

Консулт се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица. Кандидатури, предоставени за конкретна позиция, 

ще бъдат унищожавани след приключване на процедурата по селекция на кандидати. Кандидатурата(ите) на 

успешния(те) кандидат(и), с които Брейн Сторм Консулт сключи договор, ще бъдат съхранявани в трудовото досие за 

целите на трудовото правоотношение и при условия, допълнително указани от Брейн Сторм Консулт. 

 

 

 


