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Секция 2 – Мотивация за участие
VMware е глобален лидер в областта на софтуерните решения за виртуализация и
облачни технологии с годишен приход от 6,6 млрд. долара за 2015 г., повече от 500 000
клиенти и 75 000 бизнес партньори. Компанията помага на своите клиенти успешно да
трансформират начина, по който изграждат, предоставят и използват ИТ ресурсите в
облачна среда. Компанията е базирана в Силициевата долина и разполага с офиси в
целия свят. От тази година VMware е част от семейството на Dell Technologies.
В България VMware присъства от 2007-ма година. За този период успяхме да обогатим
портфолиото си от дейности с изключително висока добавена стойност за VMware,
което ни направи ключов център за компанията в глобалeн мащаб. Превърнахме се в
най-големия център за развойна дейност на VMware в регион EMEA, създадохме
първия за VMware център за професионални софтуерни услуги за интеграция,
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автоматизация и персонализирани решения, който работи с клиенти и партньори в цял
свят, въведохме нови роли и отдели като продуктов мениджмънт, business intelligence
и др. Всичко това ни превърна в мултифункционален екип, фокусиран както върху
развойна и оперативна дейност, така и върху генерирането на приходи от
професионални услуги за VMware.
Вече 9 години работим успешно за развитието на образованието и ИТ индустрията в
България. Компанията инвестира огромен финансов и човешки ресурс в програми и
политики с обществена и социална насоченост, които се реализират в партньорство с
университети, училища, неправителствени, професионални и браншови организации.
Благодарение на ангажираността и активното участие на мениджмънта и служителите,
успяваме да реализираме успешни дългосрочни кампании за повишаване знанията на
ИТ специалистите в България.
VMware е една от най-бързорастящите и иновативни софтуерни компании и за да
продължим да създаваме революционни технологии, ние се нуждаем от най-добрия
талант на пазара. Вярваме, че вече сме на прав път в разработването и прилагането на
много успешни проекти и програми, но в същото време не спираме да си залагаме
високи цели и да се стремим да предоставяме все по-качествени услуги на нашите
клиенти в организацията. Участието ни в конкурса е вдъхновено от желанието ни да
сравним успехите си с други предпочитани работодатели и да споделим ноу-хау, което
може да поощри разнообразието от политики на други компании. Още повече, че този
конкурс се реализира от организация с изключително добра репутация.
Секция 3 – Описание на кандидатурата
ИТ секторът продължава да бъде един от основните отрасли в българската икономика,
който постоянно създава нови работни места. За да се поддържат високите темпове на
растеж в ИТ индустрията, е нужен все по-голям брой висококвалифицирани кадри.
Затова VMware продължава да инвестира в повишаването на знанията на ИТ
специалистите в България и да насърчава все повече таланти да търсят реализация в ИТ
сферата. Инициативата на компанията е в продължение на активното й сътрудничество
с водещите университети у нас и ангажираността към развитието на българското
образование.
Програмата на VMware IT Academy е глобална мрежа от одобрени колежи и
университети, които дават на студентите достъп до висококачествено образователно
съдържание, потенциал за сертифициране и опит с VMware технологии, използвани от
97% от Fortune Global 500 компании и 500,000+ клиенти. Глобалната мрежа от членове
на IT Academy са над 200. Те включват международно признати университети като MIT,
Харвард и други, до които се нареждат и с които могат да сътрудничат и българските
институции - членове на тази програма.
VMware IT Academy предлага обучения по виртуализация, инсталиране, конфигуриране
и управление на виртуални сървъри и предоставя подробна информация и
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запознаване с най-популярните продукти на VMware. След успешно приключване на
курса завършилите получават специален сертификат, който им дава право за явяване
на изпит за VMware Certified Professional (VCP) квалификация на 70% по-ниска цена от
редовната. Преминаването на един такъв квалификационен курс, който е предпоставка
за явяването на изпит, струва между 3 и 7 хиляди долара в неакадемичните
квалификационни центрове.
Инвестицията на VMware в това начинание е огромна. Тя се състои в безплатни
лицензи за необходимия за учебни цели софтуер (Workstation, Fusion и др.),
разработването на учебния материал от висококвалифицирани специалисти,
редовното обновяване на материалите за подготовка, които включват лекции,
упражнения, изграждане на виртуализационни среди, подготовка и сертифициране на
университетски преподаватели, непрекъсната подкрепа за членовете на програмата и
други.
Сертифицирането в областта на виртуализационните технологии е добра предпоставка
за една вълнуваща и удовлетворяваща кариера в областта на ИКТ. С акцент върху
изграждането на практическият умения, съобразени с работното място, обучението и
сертифицирането може да осигури реална стойност на пазара на труда. VMware
сертифицираните специалисти се наредиха сред най-високо платените експерти по
бизнес причини - компаниите виртуализират своята ИТ инфраструктура и все повече
местят своите бизнес операции в облака. Студентите, сертифицирани като VMware
експерти, притежават обширно разбиране за продуктовото портфолио на компанията и
са търсени специалисти в компаниите, ползващи продукти на VMware.
Според проучване на Pearson Vue изпитите за сертифициране за VMware са в топ 3 на
предпочитаните сертификационни изпити през 2015 година.
През 2013-та година VMware България стартира ИТ Академия, която цели да предложи
достъпна и съвременна програма за обучение на студентите, която да повиши техните
знания и умения. От 2013-та досега над 500 студенти са се включили във VMware ИТ
Академия. Продължителността на курса е минимум 40 учебни часа.
СУ "Св. Климент Охридски" е първата одобрена институция, която се присъединява към
програмата VMware IT Academy през 2013-та година. Година по-късно през 2014-та
VMware откри ИТ академия в Нов български университет. В процес на подготовка за
присъединяване към програмата са ТУ София, ТУ Пловдив, ТУ Варна и ТУ Русе.
"ИТ академията на VMware има за цел да даде шанс за качествено професионално
обучение на тези, които не могат да си позволят цената на курсовете, предлагани
в комерсиалните центрове, каза проф. д-р Красен Стефанов, ръководител на
катедра "Информационни технологии“ във ФМИ на СУ.
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„Това е изключително конкурентен пазар на труда и се стремим да осигурим
технологичното ноу-хау за успешно кариерно развитие в областта на
виртуализацията. “, коментира доц. д-р Венцислав Джамбазов – декан ФДЕПО, НБУ.
Доказаните ползи от съществуването на VMware IT Academy включват възможност за
по-добра реализация на студентите на пазара на труда, по-висок статус на самото
учебно заведение като прогресивно и предлагащо модерно образование, по-широка
експертност на самите преподаватели, достъп до глобална мрежа от водещи учебни
заведения с възможност за сътрудничество с тях. Членството на университетите в IT
Academy е безплатно, но от своя страна, университетите имат право да решат дали в
техните изградени обучителни центрове провеждането на курсовете да е безплатно
или платено. Така някои решават да оставят обучението безплатно за студентите си, но
платено за завършили и вече заети в индустрията. Това е възможност за университети
да генерират приходи, които да реинвестират в своя преподавателски състав.
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