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Броят на внесените кадри в

страната се удвоява всяка година

По данни на АИК и БСК  в

следващите години българската

икономика трябва да внесе над

500 000 кадри, за да изпълни

поетите ангажименти и да се

разраства.



КОИ СМЕ НИЕ?
Интернобмен се занимава с подбор и

внос на кадри от чужбина. Целта е да

се покрие широк спектър от позиции

на различни нива в различни сфери.

OLD PHILOSOPHY

Presentations are communication

tools that can be used as lectures,

speeches, reports, and more.

Компанията е част от АПКЧ, което 

 позволява съвместна работа с много

фирми и изпълняване на големи по обем

поръчки. До момента Интернобмен има

реализирани над 6 000 чуждестранни

служители в България.



КАКВО
ПРАВИМ?

Спестяваме Ви време и усилия.

ПОДГОТВЯМЕ ВСИЧКИ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

НАМИРАМЕ ПРАВИЛНИТЕ ХОРА
Подбираме хората, които отговарят на Вашите

изисквания.

ГАРАНТИРАМЕ
Не заплащате нищо предварително и

получавате пробен период за всеки служител.

ПОСЛЕДВАЩО ОБСЛУЖВАНЕ
При нужда от помощ или консултация сме

на разположение 24/7.

ПОСЛЕДВАЩО ОБСЛУЖВАНЕ



Работа с 9 страни до момента

Широк спектър от позиции -  от

нискоквалифицирани до

висококвалифицирани

Кадри с опит или без според

Вашите нужди

Период на наемане от 3 месеца

до няколко години

РЕШАВАМЕ ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ



КАКВИ КАДРИ ПРЕДЛАГАМЕ?

СЕЗОННИ
СЛУЖИТЕЛИ
Сектор туризъм

Сектор земеделие

Заетост от 3 до 9 месеца

СЛУЖИТЕЛИ СЪС
СИНЯ КАРТА

Високотехнологичен

сектор

Заетост според нуждите

СЛУЖИТЕЛИ С
ЕДИННО
РАЗРЕШИТЕЛНО

Заетост до 1 г. за сектори

без специални регулации.

(до 20% от средночисле-

ната заетост на компанията)



Защо
служители
от чужбина?

Недостиг на служители от България

Възможност за стартиране на голям брой

кадри на определена дата

Спестяват се 8% от здравните осигуровки в

първите няколко месеца

Фиксиран период на работа, поради

спецификите на договора

Без предварително заплащане

Служителите от чужбина са силно мотивирани

и често работят допълнителни часове

Минимизиране на загубите от липса на

служители в различните отдели

Разходите за персонал са равностойни или с

минимална разлика спрямо българите



Най-успешно помагаме на бизнеса
в следните сектори:

Туризъм

Земеделие

Дървопреработка

Машиностроене

Хранителна

промишленост

Оператори на машини

Производство на мебели

Бояджии

Почистване

Ритейл сектор

Производство на детайли

Електроника

Логистика/транспорт

Строителство

Заварчици

Животновъдство

Лека промишленост

и 



КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

Търсене, подбор и насочване на подходящите кандидати според Вашата заявка

Ефективност - процедурата от подбора до пристигането отнема около 2 месеца

Обработка на цялостната документация

Цена равна или по-ниска от аналогичната в България

Съдействие при издаването на виза

Организиране на транспорт

Гаранция от 15 дни за всеки един служител

Съдействие за сключване на застраховки

Съдействие 24/7 за всички възникнали въпроси



КОИ СА НАШИТЕ КЛИЕНТИ?

HORACE PIERSON
Земеделски
кооперации

Автокозметични
центрове

Почистващи
фирми

Пакетажни 
цехове



Няколко
съвета от
нашия опит:

Направете ранна заявка

Помислете за настаняването на

служителите при наличие на

ведомствени жилища

Потърсете възможности за изхранване

Осигурете транспорт до работа от

мястото на настаняване

Подгответе се да бъдете изключително доволни от новите си служители!



Благодарим за вниманието!

www.internobmen.bg

office@internobmen.bg

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА! 

0889 233 047


