
 
Европейски съюз 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
BG 051PO001–2.1.07 

"Инвестира във вашето бъдеще" 
 

Европейски социален фонд 

 

Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните 

отношения и превантивни действия за ограничаването й”.   
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българската търговско-

промишлена палата носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и  при никакви 

обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по 
заетостта.” 

 

       Проект 

ПРОГРАМА  
 

за обучение на заети лица в гр. София, дата 02.07.2014г 
 

 

ПРОГРАМА   

9.30 – 10.00 Регистрация на участниците  
 

10.00 - 10.45  Кариерни насоки – движещи сили и способности 

 Кой е отговорен за Вашата кариера 

 Какво Ви мотивира 

 Какво можете да предложите 

 Учене през целия живот 

 План за действие 

Тест за самооценка, тест за мотивация и др., анализ и дискусия 

 

10.45 – 11.00 Кафе пауза 

11.00 – 12.30  Подготовка за кандидатстване или още нещо за изискваните документи  

 CV, мотивационно писмо и препоръки 

 Използване на различни канали за търсене на информация 

Упражнения в малки групи, анализ и дискусия 

 

12.30 – 13.30 Обяд 

13.30 – 15.00  Как да кандидатстваме за работа? 

 Видове интервюта и тяхната специфика (хронологично, базирано на 

компетенции, телефонно, др.) 

 Как да се държим по време на интервю за подбор – техники и трикове 

Презентация, дискусия – анализ и изводи 

 

15.00 – 15.15 Кафе пауза 

15.15 – 16.00  Какви умения са ви нужни, за да напреднете в кариерата (бизнес 

комуникация и персонални умения) 

 Какво научихме днес? Кое направихме добре?  

 Кое можем да направим по-добре? 

Изводи, оценка и закриване 

 

 

 

 
 

 

Материали по темата ще Ви бъдат предоставени при регистрация. 

 

 


