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МОЯТА 
КАРИЕРА 
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НАЧАЛО

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАТОРИТЕ 
НА ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ НА:

Програма за кариерно ориентиране, организирана от The Taxback Group
и  Варненска Търговска Гимназия „Г.С.Раковски“



 

 
ЗАЩО ДА БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА 
ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ?

КАКВО ЩЕ ВИ ДАДЕ ПРОГРАМАТА ЗА 
КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ?

  Защото вярваме, че за да успеете преди всичко трябва да знаете какво искате, а 
след това – да се потрудите здраво за него;

  Смятаме,  че  заслужавате  по-добър  старт  от  това  да  бъдете  продавачи  или 
сервитьори, при минимални осигуровки, лоши условия на труд и 12 часов работен ден;

  За много от професиите, които са добре заплатени, не се говори и учи в училище 
или в университета; 

  След 17 години на пазара на труда във Варна, ние можем да 
ви  дадем  работеща формула,  с  която  да  извлечете  максимума 
от  своите  умения  и  възможностите,  които  работодателите 
предоставят, а в резултат от това да постигнете добър стандарт 
на живот и удовлетвореност от попрището, в което изберете да 
се развивате.

КАКВО СЕ ИЗИСКВА, ЗА ДА УСПЕЕТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО СИ РАЗВИТИЕ 
– дългосрочно и краткосрочно планиране, избор на сфера на развитие, 
която да пасва на темперамента ни, принципи на успеха;

ИЗГОТВЯНЕ НА CV –  задължителни  реквизити,  графично  оформяне, 
добри  и  лоши  примери  за  CV,  aлтернативи  на  традиционната 
автобиография – видео CV и лична уеб страница;

ДА ПРЕДСТАВИМ СЕБЕ СИ В НАЙ-ДОБРА СВЕТЛИНА –  изграждане  на 
личен бранд, петте задължителни условия за успех на интервюто за 
работа, език на тялото и презентационни умения;

ОБЗОР НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР – Къде можем да търсим работа? За какво 
да внимаваме при избора на работодател? Подготовка за моята първа 
работа.

КАРИЕРНИТЕ ИЗЛОЖЕНИЯ – Кои са най-големите кариерни изложения 
в  страната  и  кога  се  провеждат?  Защо  да  използваме  кариерните 
изложения  при  търсене  на  стаж  или  работа?  Посещение  на  най-
голямото  национално  кариерно  изложение  в  страната,  което  ще  се 
проведе през пролетта на 2019 година в град Варна.

 Ясна визия за своето бъдеще;

 Адекватни насоки за изготвяне на успешно CV;

 Умения за добро себепрезентиране; 

 Обширен поглед върху пазара на труда и възможностите за 
обучение и реализация, който да ви даде конкурентно предимство 
пред останалите кандидати на пазара на труда.

В края на програмата за кариерно ориентиране ще имате:

НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ 
ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛУЧАТ:

ТЕМИТЕ, КОИТО ЩЕ ЗАСЕГНЕМ:

 Еднократна парична стипендия от 
The Taxback Group;

 Безплатен курс на обучение или 
отстъпка от 50% за  „Ученическата 
ИТ академия“ на  Advance Academy, 
стартираща през месец юли 2019 година.

  

Списък със сайтове и полезна литература в сферата на личностно и професионално развитие. 
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