
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМАTA DXC Dandelion 

ИДВА В БЪЛГАРИЯ 

Информация за DXC 
 

DXC Technology (DXC) е еднa от най-

големите и най-успешни IT компании. 

Познаването на нашите служители и 

всекидневното демонстриране на 

ценностите на компанията са двата най-

важни компонента за нашия успех. Ние 

инвестираме в личностното развитие, 

като създаваме среда, в която ще бъдете 

подкрепени в изграждането на бъдещата 

Ви кариера.  

  

Хора с аутизъм, които имат интерес и са мотивирани да придобият технически и професионални 

умения за изброените по-долу позиции, трябва да се регистрират в системата, за да се свържем с тях, 

когато работните позиции бъдат официално отворени. 

Позициите са базирани в София в офисите на DXC Technology. 

 

 

DXC’S AUTISM@WORK 

PROGRAM 
 

Програмата DXC Dandelion е разработена 

да идентифицира и привлече хора от 

аутистичната общност и да предостави 

нужните работни умения за кариера 

в IT сферата. Това се случва в среда, в 

която членовете на екипа са обучени в 

работата с хора от аутистичния спектър. 

 

 

DXC & UNTAPPED 
 

Untapped Services (компания партньор 

на DXC Technology) планира да стартира 

програмата в София, България през 2022 

година. В момента търсим хора, които 

се идентифицират като аутисти, 

говорят Английски език и имат желание 

да участват в програмата като стажанти. 

Успешните кандидати ще работят по 

проекти на DXC Technology, като 

служители на Untapped Services. 

  

 

  

Младши Специалист Тестване на Софтуер (Jr. Software Tester) 
Това е позиция предназначена за хора, които искат да развиват умения в тестването на софтуер подсигурявайки, 

че софтуерният продукт отговаря на заложените спецификации и изисквания за качество. Уменята, които ще 

научите и използате са: разбиране на софтуерните изисквания и проектните документи, разработване на тестови 

сценарии и реално тестване на софтуера. Ще бъдете обучени също така как да документирате резултатите от 

тестовете и как да актуализирате проектните документи. Ключово за ролята е работата с програмистите относно 

напредъка и резултатите от тестването на софтуера. 

Младши Разработчик на Приложения/Софтуер (Jr. Application Developer) 
Тази роля е за хора, които искат да се присъединят към екип от опитни софтуерни инженери и да работят по 

дългосрочни проекти, докато развиват умения за разработване на базови софтуерни програми. Програмистите 

в DXC работят както по съществуващи DXC системи, така и по клиентски софтуерни системи и подържането им в 

реално време. Важна част от разработването на софтуер е създаването и подържането на документацията, кaто 

част от задълженията на тази роля. 

 

Не е нужно да притежавате технически умения за съответната позиция, тъй като екипа, в 

който ще работите, ще предостави нужните обучения за ролята. 

 

 

 

You do not need to already know the technical skills required for these roles because training will be provided to 

you by your team when you start and progress through the role. 

 

 

 

Ако проявявате интерес към тези вълнуващи възможности, моля регистрирайте се днес и 

ние ще се свържем с Вас, когато позициите са отворени за кандидатстване - 

 https://aaw-europe-talent.web.app 
 

https://clicktime.symantec.com/3Km3QnnLPZCHuNCEtw22KbG6xU?u=https%3A%2F%2Faaw-europe-talent.web.app

