
ИМАШ ТАЛАНТ – 
ПОЗВОЛИ НИ ДА ГО РАЗВИЕМ!

 Проявяваш ли интерес към 
 спедицията  и транспорта?

 Любознателен и комуникативен ли си? 

 Отговорен и организиран ли си?

 Желаеш ли да направиш кариера във 
водеща международна компания?
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КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА!

ЗАИНТРИГУВАХМЕ ЛИ ТЕ?

                               КАКВО Е ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ?

  Може да станеш експерт, като практикуваш в реална 
    професияработна среда, докато се обучаваш по избрана 
    и .  специалност

Обучаваш се на 2 места - в гимназията и      
    във фирмата.

Когато се дипломираш, си вече завършен професионалист,    
    перфектно подготвен за практиката и реалния живот.
    Обучението е адаптирано към образователните нужди и е 
    на база на новостите и тенденциите в развитието на 
    бизнеса.

КОИ СМЕ НИЕ?

Професионална гимназия по транспорт ”Макгахан”, 
гр.София, Гебрюдер Вайс ЕООД, ЙОБСТЕЛ България ООД,   
карго-партнер ЕООД, Лагермакс Спедицио    
България ЕООД, Шенкер ЕООД с подкрепата на 
Стопанска камара на Австрия, Министерство на 
образованието и науката и НСБС. Ние предлагаме модерно 
и качествено обучение по дуалната система, което отговаря 
на потребностите на бизнеса от квалифициран персонал и ще 
повиши твоите перспективи за по-нататъшно професионално 
развитие.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

    Спедитор-логистикПрофесия: 
Спедиция, транспортна и складова      Специалност:

    логистика
Засилено изучаване на английски език    
Документи след завършване:     

    Диплома за завършено средно образование и  
    Свидетелство за професионална квалификация - 
    трета степен.
    Срок на обучение: 5 години

В 11-ти и 12-ти клас получаваш трудов договор с избрания от 
     теб работодател и :мотивиращо възнаграждение
     според извършената работа, не по-малко от 90 % от 
     минималната работна заплата за страната
     плюс стипендия за отличен успех за целия срок на 
     обучение.

Позволи ни да ти предложим най-доброто обучение и да 
„изучиш практиката“ в нашата компания, за да станеш един 
добър специалист!
Стани ученик на Професионална гимназия по транспорт 
”Макгахан” гр.София, която ще осигури твоето теоретично 
обучение! 
След успешното завършване ти предлагаме възможност за 
перспективна кариера.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИШ,
ЗА ДА СТАНЕШ НАШ УЧЕНИК:

     Положи успешно изпитите по български език, литература и 
     математика от Националното външно оценяване. 
     Представи твоето заявление по Наредба 11.
     Включи се от Септември в пилотната паралелка!

Професионална гимназия по транспорт ”Макгахан”

48 години ПГТ “МАКГАХАН” и над 4800 млади хора със средно 
образование - техници и монтьори по специалностите: 

Електрообзавеждане на транспортна техника, Автотранспортна 
техника, Експлоатация на автомобилния транспорт. Това е 

равносметката от създаването на нашето училище. Ние не се 
боим да експериментираме, да се включваме в пилотни 
проекти и да въвеждаме нови професии и специалности: 
Автомобилна мехатроника – 2012 г., Ремонт на летателни 

апарати – 2015г., Спедиция, транспортна и складова  логистика 
– 2016 г., както и модулното обучение – през 1998 г. и дуалната 

система – през 2016 г.

Добрата материално - техническа база, високо 
квалифицираните учители и провеждането на практиките в 

реална работна среда дават възможност за овладяване 
специфичните особености на различните професии, за 

творческо участие в учебния процес, за изграждането на 
трайни практически умения и навици за бърза и успешна 

реализация. Традиция е класирането ни на призовите места в 
регионалните и национални състезания по професията. 

Работейки по европейски и национални проекти затвърждаваме 
самочувствието и вярата в собствените си способности и 

разширяваме своя кръгозор. Нашите възпитаниците са търсени 
и предпочитани кадри в своята област.

Свържи се с нас по телефона или електронната поща:
Професионална гимназия по транспорт 

”Макгахан” гр. София
ул. „Кадемлия“ № 15,

тел.: 02 / 872 01 08, 871 01 75,
e-mail: pgt_makgahan@abv.bg

www.pgtmakgahan.eu



ЙОБСТЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД е дъщерно дружество на ЙОБСТЕЛ 
ХОЛДИНГ ГмбХ, Австрия - фирма с над деветдест годишна 
история и успешно представена на всички пазари в Югоизточна 
Европа. 
Екипът ни е съставен от доказани професионалисти с 
дългогодишен опит, които могат да намират най-добрите 
решения за нашите клиенти. 
Всеобхватността на услугите, които предлагаме, съчетана със 
стремежа ни към новаторство, ефективност и установяване на 
дългосрочни отношения с нашите клиенти ни дават възможност 
да сме едновременно надежден и рентабилен доставчик на 
логистични услуги.
Разполагаме с всички необходими ресурси, за да адаптираме 
нашите системи и да предложим продукти, съобразени с 
изискванията и нуждите на нашите клиенти, така че да бъдат 
постигнати икономии от транспорт и оптимизация на техните 
вериги на доставки.

"карго-партнер" е част от международна логистична фирма със 
същото име. Централата се намира в Австрия, а мрежата от 
собствени офиси се разпростира в повече от 100 ключови 
локация в Европа, САЩ и Азия. "карго-партнер" осигурява 
ефективни логистични решения за клиентите си и организира 
сухопътен, морски и въздушен транспорт до всяка една точка 
по света. В България компанията заема лидерски позиции - в 
топ 5 сред спедиторите и номер 1 товародател във въздушния 
транспорт зa 2015 г. Освен препочитан партньор за бизнеса, 
"карго-партнер" е и отлично място за работа, където всеки може 
да разгърне потенциала си и да израстне професионално. 
Служителите са ангажирани лично и гарантират 
удовлетвореността на клиентите, обединени от корпоративните 
ценности - "партнираме истински", "работим със страст", "по-
добри сме от останалите".

Австрийската компания „Гебрюдер Вайс“ е един от лидерите в 
областта на  транспорта и логистиката в глобален мащаб. С 
повече от 6000 служители в над 150 локации в цял свят ГВ 
предлага всякакви транспортни решения, комплексни  
логистични решения, както и различни високо специализирани 
индустриални услуги и продукти.
Гебрюдер Вайс е семейна фирма и има над 500-годишна 
история. Тя е най-старото транспортно предприятие в света.
В България Гебрюдер Вайс оперира успешно от 1993 г. През 
2015 г. компанията инвестира над 10 млн. евро в нов 
високотехнологичен логистичен терминал в Мусачево /община 
Елин Пелин/, който ще служи като централен хъб за региона на 
Балканите и Централна Азия. Терминалът разполага с над 
10 000 кв.м. складови халета; в него се трудят над 100 човека.

DB Schenker e международен доставчик на логистични услуги, с 
над 65 000 служители, в 2000 локации. С повече от 20 години 
успешен бизнес в България, Шенкер ЕООД разполага с екип от 
над 290 души в седем офиса в страната и логистичен 
капацитет, надхвърлящ 35 000 кв.м. Фирмата е водещ 
доставчик на логистични услуги на българския пазар и предлага 
интегрирани логистични решения и широк набор от услуги за 
сухопътен транспорт, въздушен и морски транспорт, договорна 
логистика, мултимодални решения, складиране, услуги с 
добавена стойност, премествания, панаирна и изложбена 
логистика.

Лагермакс Спедицио България ЕООД действа на пазара в 
България от 2005г., постигайки развитие от малка спедиторска 
компания с фокус транспорти в Западна Европа до един от 
водещите български доставчици, предлагащ пълния набор 
логистични решения. Със своя пакет услуги, работното звено в 
България е допълнително и част от световно опериращата 
мрежа на групата Лагермакс. 

НСБС е национално представителна браншова организация, 
която представлява интересите на транспортно-спедиторския и 
логистичен бранш. Сдружението обединява почти всички 
доказани фирми, които покриват целия спектър на спедицията 
и логистиката,
Водещ приоритет на НСБС популяризиране на спедиторската 
професия сред младите хора, защото вярваме в тях и техния 
потенциал. Те са нашият дългосрочен човешки ресурс.

Гебрюдер Вайс ЕООДЙОБСТЕЛ България ООД карго-партнер ЕООД  

Лагермакс Спедицио България ЕООДШенкер ЕООД НСБС
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