
 

 

 

 

Стаж по програма „Еразъм+“ в 

архитектурно бюро REM PRO, Латвия 
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ 

Име на организацията REM PRO 

Адрес Muitas iela 1A, Riga, LV-1010 

Raina str. 9, Daugavpils, LV-5400 

Град Рига 

Държава Латвия 

Телефон +35722841500 

Факс +35722357481 

Уеб-страница http://www.rem.lv 

Кратка информация за 

организацията  

Архитектурно бюро REM PRO е бързо развиващо се 

предприятие, което предлага услуги в областта на 

архитектурата, проектиране на сгради, управление на 

строителството и машиностроенето. В момента, с повече 

от 100 сертифицирани архитекти и строителни, машинни 

и електро инженери, работещи в рамките на компанията, 

REM PRO е едно от водещите архитектурни бюра в 

Латвия. 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

Лице за контакт във ВСУ Миглена Петкова 

Длъжност Координатор по програма „Еразъм+“ 

Отдел Международна дейност и проекти 

Телефон 052/359 523 

Email  erasmus@vfu.bg; varnafree@gmail.com 

http://www.rem.lv/
mailto:erasmus@vfu.bg
mailto:varnafree@gmail.com


 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАЖА 
Позиция Стажант в архитектурно студио 

Брой позиции 4 

Описание на дейностите  

- Участие във важни проекти и конкурси; 

- Възможност за усвояване на нови стратегии и подходи в 

областта на архитектурното проектиране; 

Изисквания за кандидата 

- Амбициозност и мотивираност; 

- Да може да работи в екип; 

- Умения за работа с AutoCAD 2D и 3D; 

- Минимални умения за работа с Photoshop; 

- Умения за работа с Vray and 3DSMAX (не е 

задължително); 

Работен език Английски език 

Продължителност 
Минимална продължителност - 3 месеца с възможност за 

удължаване 

Начална дата на стажа 
Началната дата на стажа ще се съгласува съвместно с 

REM PRO и студента 

Работно време 40 часа/седмично 

Финансова подкрепа, 

осигурена по програма 

„Еразъм+“ 

650 евро/месец 

Помощ за намиране на 

настаняване 

Покриване на разходите за настаняване, предоставено от 

RemPro 

Друга помощ 
Съдействие и помощ за справяне с всички нуждите във 

връзка с пребиваването в Латвия 

 

Документи и срок за кандидатстване 

Изискуеми документи - Формуляр за кандидатстване по програма „Еразъм+“ 

- Портфолио 

- Автобиография 

- Мотивационно писмо  

Всички документи за кандидатстване трябва да бъдат изпратени на e-mail:  

erasmus@vfu.bg или varnafree@gmail.com 

 

Краен срок:  1 декември 2014 г. 
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