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Проект  BG16RFOP002-2.024-0555-С01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ню 
Дженерейшън Артс ЕООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган.” 

 

 
Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.024-0555-С01 „Насърчаване развитието на 
Ню Дженерейшън Артс ЕООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020”, Ню Дженерейшън Артс ЕООД търси да назначи Стрийминг IT 
специалист. Позицията е предвидена за лице с установена степен на трайно намалена 
работоспособност или определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. 

 
Основни изисквания: 
 

 Средно специално (или по-високо) образование в областта на ИКТ и по-специално 
компютърни и комуникационни технологии.  

 Професионален опит от минимум 2 години в сферата на комуникациите, осигурителната 
техника, компютърни мрежи и системи. 

 Професионални и практически знания и умения във връзка с техническа експлоатация на 
осигурителна техника - изграждане и поддръжка на необходимата физическа свързаност 
между различните цифрови, аудио и видео системи, поддръжка и ремонт на аналогови и 
цифрови устройства и системи, изграждане и поддръжка на LAN и МАН мрежи, безжични 
мрежи и други мрежи за свързаност с интернет.  

 Познания за начините за софтуерно и хардуерно свързване на аудио и видео техника, 
посредством компютърни системи.  

 
 
Основни задължения:  

 Пускане на кабелни линии;  

 Свързване и поддръжка на видео системи; 

 Свързване и поддръжка на аудио системи; 

 Свързване и поддръжка на токозахранващи линии;  

 Изграждане на LAN мрежи. 
 
Заетостта на специалиста ще бъде в рамките на 24 месеца, като се предвижда да бъде ангажиран 
на непълен работен ден (4 часа). 

 
Кандидатстването се извършва по електронната поща  на следния адрес: yoana_velkova@abv.bg  
чрез изпращане на следните документи: 

1. Автобиография. 
2. Документи, доказващи опит и квалификация в съответната област. 
3. Референции от трета страна (по желание). 
 

Срок за представяне на кандидатури: 24/06/2019г. 
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