
 

Обява за работа  

 

Уеб разработчик / уеб дизайнер (f/m/d) с фокус върху 

WordPress или Drupal 
 

 

За нашия германски клиент, който от много години успешно работи в областта на 

договорното обзавеждане, търсим уеб разработчик/уеб дизайнер (f/m/d) на пълно 

работно време за следващата възможна дата. 

 

Основното изискване за длъжността е да имате много добри познания и опит в 

разработването и оптимизирането на уебсайтове по отношение на 

производителността, използваемостта и резултатите от търсенето в търсачките.  

Ще се заемете с отговорен проект - от разработката, дизайна и оптимизацията до 

поддръжката на сайта.  

 

Вашите задачи: 

 

● Разработване на динамичен уебсайт с помощта на системите за управление на 

съдържанието Wordpress или Drupal 

● Концепция, графичен дизайн и ръководство за потребителите на уебсайта  

● Поддържане на уебсайта, извършване на поддръжка, тестове и анализи на 

изискванията 

● Създаване на софтуерен дизайн и архитектура 

● Разработване на удобни за потребителя функции, които работят на всяко 

устройство 

● Оптимизация за търсачки (SEO)  

● Програмиране и поддръжка на собствени и външни уебсайтове с WordPress 

или Drupal 

● Управление на домейни 

 

 

Вашият профил: 

 

● Успешно завършена образователна степен в областта на компютърните науки 

(медии) или (медиен) дизайн, обучение като медиен дизайнер (цифров) и/или  

● Най-малко 2-3 години професионален опит в компания или агенция с подобен 

профил на изискванията или 

● Поне един успешно завършен проект в областта на уеб разработката, който 

можете да представите като референция  

● Познания в областта на уеб дизайна 

● Много добри познания и опит в WordPress или Drupal 

● Професионални умения за работа с PHP и HTML 

● Познания в областта на SEO 

● Закон за мултимедията 
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● Техническо ноу-хау, креативност, ентусиазъм 

● Опит и устойчивост на проекта  

● Усещане за модерен дизайн и използваемост, включително на различни крайни 

устройства 

● Голям афинитет към актуалните събития в интернет 

● Силни аналитични умения, концептуално мислене и организиран, независим 

стил на работа 

● Много добър писмен и говорим немски език (ниво C1 до C2) 

● Опитът в разработването на приложения е предимство 

 

 

Офертата на нашия клиент и вашите перспективи:  

  

В допълнение към атрактивното възнаграждение ви предлагаме интересните 

перспективи на бързо развиваща се компания. Работим изключително целенасочено, 

с кратки пътища за вземане на решения и комуникация. Имате възможност да 

работите дългосрочно за германска компания, но имате гъвкавостта да изберете 

Германия или България за свое работно място. Освен това предлагаме:  

● възможност за избор между 3 вида заетост:  

 

- Постоянна позиция - работа в Германия 

- Постоянна заетост - Работа в България 

- Работа на свободна практика - работа по проекти на самостоятелна 

основа 

- всички 3 варианта са на пълно работно време  

 

● При работа от разстояние (в България) - платени командировки до Берлин с 

настаняване 

● Възнаграждение: по споразумение, в зависимост от избора на работа 

● Премия след пускането на уебсайта  

● Предизвикателна задача с висока степен на независимост 

● Сигурно и разнообразно работно място с възможности за професионално и 

личностно развитие. 

● Възможност за участие в професионално развитие 

● След завършването на уебсайта ще продължим с реализацията на 

допълнителни приложения, като например съответното приложение. 

 

Ако предложението ви допада, кандидатствайте директно чрез този портал или чрез 

формуляра за кандидатстване на нашия уебсайт на адрес www.interjobconnect.com, 

като изпратите автобиография и снимка, както и мотивационно писмо на немски език.  
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