
 

 

 

Офис Мениджър 

 

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: ОФИС 

МЕНИДЖЪР. 

 

Вашите отговорности ще бъдат: 

─ Подпомагате работата на Управителя за цялостното управление на агенцията; 

─ Правите седмичен план и отчет за работата на агенцията; 

─ Поддържате сайта на агенцията по отношение на съдържанието и качеството на нови материали; 

─ Организирате маркетинга и рекламата, необходими за популяризиране на дейнсотта на агенцията;  

─ Поддържате профилите на агенцията в социалните медии; 

─ Водите специализирана кореспонденция и преговори с потенциални клиенти; 

─ Организирате техническата подготовка при срещи, конференции, събития и други мероприятия; 

─ Изпълнявате и други конкретно възложени задачи от Управителя на агенцията. 

 

От Вас очакваме: 

- Изключително добри комуникационни умения - задължително условие; 

- Владеене на чужд език ще се счита за предимство; 



 

 

- Да бъдете изключително усмихнати, любезни и да поддържате спокойна атмосфера в офиса; 

- Желание да допринасяте за развитието на компанията ежедневно; 

- Отлична компютърна грамотност, Microsoft Office (Power Point, WORD, EXCEL); 

- Отлични организационни умения; 

- Умения за работа в екип. 

 

Ние Ви предлагаме: 

- Отлично възнаграждение и бонуси; 

- Допълнително здравно осигуряване; 

- Ваучери за храна; 

- Карти Мултиспорт; 

- Динамична и интересна работа; 

- Множество професионални предизвикателства; 

- Работа в млад екип. 

 

Ако нашето предложение Ви привлича и сте готови да приемете предизвикателството, моля, изпратете 

Вашето CV. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. 

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. 

Документи на кандидати, които не отговарят на критериите, няма да бъдат разглеждани. 

Данните, предоставени от Вас са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се 

предоставят доброволно и с изричното съгласие на всеки кандидат. 

 

 


