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Този  проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и

Комисията не нос отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.



Уменията за заетост представляват способността за
намиране и задържане на работа. Включват набор
от компетенции като: умения за проучване на
кариерна и трудова информация; използване на
различни стратегии, инструменти и ресурси с цел
самостоятелно управление на преходите;
прилагане на умения и опит в различни работни
условия; демонстриране на адаптивност и
гъвкавост и способност да се представиш адекватно
на работното място.



Модулът включва различни практически задачи, които 
ще повишат пригодността ви за заетост. Ето някои от 
инструментите и методите, които ще използваме:

• Тестове за самооценка
• Упражнения за проучване
• Проиграване на ситуации 

от интервю за работа
• Вдъхновяващи 

видеоклипове и статии

• Практически съвети и 
примери

• Задачи за рефлексия
• Симулации
• Работа в мрежа





Ако сте ученик, наскоро завършили или човек с ограничен 
професионален опит, имате нужда от умения за намиране и 
задържане на работа, които да ви помогнат да се ориентирате на 
пазара на труда:
• да знаете къде и как да намерите информация за работните 

възможности и как да изберете онези, които са подходящи за 
вас; как да разчитате обявите за работа и да разбирате 
изискванията на работодателите и какво вие самите бихте 
могли да предложите;

• кои са най-силните ви преимущества и как да представяте 
себе си, уменията и опита си по подходящ начин в 
документите за кандидатстване;

• как да се подготвите и държите по време на интервю за 
работа.



Да използвате различни 
инструменти и ресурси за 
търсене на работа, които да ви 
помогнат да се ориентирате

Да формулирате своите 
умения и опит, които се 
търсят от работодателите

Да се представите добре 
в процеса на подбор



• Инструменти и стратегии за търсене на работа
• Лично представяне на кариерни събития
• Професионалния ми имидж
• Личните ми контакти
• Моите 10 търсени умения
• Четене между редовете на обявата за работа
• Интервюто за работа
• Твоите силни и слаби страни
• Какви са твоите очаквания за заплащане?
• Десет интервю въпроса за входящо ниво на 

работа
• Формати на CV
• Професионално портфолио





Ако сте професионалист или обучаеми в ниво B, вероятно
вече сте осъзнали важността на уменията за заетост, но все
можете да ги подобрите, за да бъдете по-
конкурентоспособни.
По-голямата опитност в намирането и задържането на
работа ви помага да оцените своите преносими умения и
да идентифицирате подходящи кариерни възможности,
където да ги прилагате. Можете да подобрите
професионалния си имидж, да използвате по-ефективно
личните си мрежи от контакти, да научите как да
подобрявате представянето си, за да се откроите, в
процеса на подбор и да бъдете повишени.



Да идентифицирате различни 
възможности за реализация, 

където да приложите 
своите умения 

Да използвате личните си мрежи, 
за да намерите възможности 

за работа и да напреднете
в кариерата си

Да оценявате и подобрявате 
представянето си, 

за да се отличите и да 
бъдете избрани/повишени



• Проучващо писмо за кандидатстване 
(cold application)

• Личната ми онлайн репутация
• Кариерен нетуъркинг
• Различни работни места, където 

уменията ми са от значимост
• Интервюто
• Предложението за работа
• Успешно преодолени предизвикателства
• Адвокат на дявола
• Десет често срещани въпроса за интервю 

за позиции на средно ниво
• Функционално CV
• Видео резюме





Уменията за заетост са важни, дори ако сте опитни 
професионалисти, мениджъри и напреднали обучаеми.
• Те могат да ви помогнат да проучите нови, проактивни 

подходи за търсене на по-добри и по-удовлетворяващи 
възможности за работа;

• да демонстрирате ефективно своите професионални 
умения и пълен капацитет на работното място, така че 
да напредвате към целите си и да развивате успешна 
кариера;

• да можете да прецените какво трябва да подобрите 
и да развиете нови квалификации и компетенции, 
за да се адаптирате към реалностите на работното 
място и да останете конкурентоспособни.



Да изследвате нови, 
проактивни подходи за 

търсене на удовлетворяващи 
възможности за работа

Да развиете нови умения, 
за да се адаптирате към 
промените и да останете

конкурентоспособни

Да демонстрирате 
пълния си капацитет и 

професионални умения, 
за да имате успешна кариера

В ниво C ще научите как:



• Използване на хедхънтъри за намиране на работа
• Изследване на моите мрежи от контакти
• Вашият мощен личен бранд
• Ами ако…?
• Личен SWOT анализ
• Успешна кариера
• С какво се гордеете?
• Интервю за висока позиция
• Договаряне на най-доброто предложение
• Десет трудни въпроса за интервю за високи позиции
• Управленско CV
• Професионално портфолио




