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Модул 6: Стратегия в помощ на трудови консултанти на жени с 
увреждания 

Въведение 
 

Съдържание на курса - Учебни часове 

 
СЕСИЯ Часове 

1. Профил на трудовия косултант  1 
2. Бариери пред навлизането на пазара на труда 2 
3. Отношение към жените с увреждания 2 
4. Търсене на работа 1 

5. Индивидуален подход 2 

6. Използването на социалните мрежи 2 
7. Служби по заетостта 1 

8. Подпомагане на жените с увреждания да напишат своята 
автобиография 2 

9. Подготовка за интервю 2 
 

1. Профил на трудов косултант 

Кариерните консултанти помагат на хората да вземат решения относно своето 
образование, обучение и възможности за работа. Съветниците по кариерата  предоставят 
безпристрастни съвети, свързани с работата, обучението и образованието, за да помогнат на 
клиентите да вземат решения за своето бъдеще и да разгърнат пълния си потенциал. По-
конкретно те помагат на хората за: 

 

 Оценяване на техните способности, интереси и постижения; 
 Намиране на възможности за обучение и работа; 
 Използване на информация и ресурси за кариерата им; 
 Взимане на решения, които са подходящи за техния живот и жизнени обстоятелства; 
 Разглеждане на наличните възможности за обучение и работа; 
 Изработване на план за действие за постигане на целите им и оказване на подкрепа, 

докато го изпълняват; 
 Опции за подходяща кариера; 
 Написване на хубаво CV и мотивационно писмо; 
 Процеса на кандидатстване за работа; 
 Настоящия пазар на труда; 
 Развитието на умения; 
 Наличното финансиране на курсове и обучение. 
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 Те също така: 
 Осъществяват работни взаимоотношения с работодатели, колежи, университети и 

доставчици на обучение; 
 Са запознати с актуалната информация за заетостта и пазара на труда; 
 Провеждат събеседвания и дискусии; 
 Актуализират документацията и изпълняват и други административни задачи. 

 

Работата може да се извършва чрез индивидуални консултации лице в лице или групова 
работа. Като алтернатива те могат да взаимодействат с клиенти чрез имейл, онлайн чат, 
социални медии или телефон. 

 
 Отговорности 

Кариерният консултант ще трябва: 
 
 Да интервюира хората индивидуално или в малки групи, за да обсъдят възможностите за 

кариера или образование; 
 Да изслушва техните идеи и кариерни цели; 
 Да открива пропуските в уменията и начините за справяне с тях; 
 Да помага на клиентите да идентифицират и обмислят набора от възможности за избор и 

да очертаят възможните пътища напред; 
 Да помага на клиентите да развият свои собствени умения за управление на кариерата 

си; 
 Да изготвя планове за действие за заетост, образование и обучение и за подкрепа на 

клиентите за постигане на тези цели; 
 Да обсъжда с клиентите си как да преодоляват всякакви бариери пред постигането на 

целите си и да ги насочват за съвет към други агенции, когато е необходимо. 
 

 Специфичните дейности може да включват: 

 Проучване на кариери, възможности и организации за подкрепа, за да се отговори на 
нуждите на клиентите; 

 Консултиране на клиентите за включване в подходящи курсове за обучение или 
квалификация и за получаване на финансиране; 

 Предоставяне на съвети относно автобиография, заявления, търсене на работа и техники 
за интервю; 

 Провеждане на малки групови сесии или по-големи представяния по всички аспекти на 
кариерната работа и теми, свързани с личностното развитие; 

 Помагане на клиентите да разберат настоящия пазар на труда; 
 Използване на компютризирани пакети за ориентиране, инструменти за оценка на 

уменията, планиране на кариера, психометрични тестове и лични „инвентаризации“. 
 

 Други дейности могат да включват: 

 Административни задачи като писане на доклади и водене на протоколи; 
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 Писане на литература по кариерно развитие или набавяне на информационни продукти 
от други места за използване в рамките на услугата; 

 Планиране и организиране на кариерни изложения и конгреси; 
 Актуализиране на информацията за пазара на труда, законодателството и 

професионалните и академични разработки чрез посещение на работодатели, 
доставчици на обучение и обучителни събития, провеждани от образователни и 
професионални организации; 

 Регулиране на натовареността с клиенти. 
 
 
 Умения 

Кариерният консултант трябва да притежава: 
 Отлични умения за комуникация и изслушване; 
 Способност да мотивира и да изгради връзка с редица хора; 
 Гъвкавост и адаптивност; 
 Емпатичен и неосъждащ подход към работата; 
 Разбиране на въпросите на поверителността; 
 Способност да работи индивидуално или като част от екип; 
 Способност да управлява собствения си обем работа; 
 Изследователски умения за намиране на информация за редица кариери и възможности 

за обучение; 
 Организационни умения; 
 Аналитични умения и умения за решаване на проблеми; 
 Способността за работа и запазване на спокойствие под натиск; 
 Познаване на информационните технологии; 
 Шофьорска книжка, която е полезна и понякога е необходима за работата. 
 
 Висше образование 

Трудовите консултанти могат да получат в университета квалификация по кариерно 
ориентиране (QCG) / удостоверение за следдипломна квалификация по кариерно 
ориентиране. Това е едногодишен курс на пълен работен ден или за две години на непълно 
работно време. Той съчетава академичното образование с професионалното обучение. 

 
 Професионално развитие 

Ако някой, който работи в организация, която предлага консултиране и услуги за ориентиране 
на клиенти, може да има възможност да премине от нивото на асистент по консултиране към 
професионалист в кариерното ориентиране. 
 
Първоначалните квалификации за това включват: 
 Присъждане на ниво 2 за подпомагане, информация, консултиране и ориентиране; 
 Присъждане на ниво 3 за подпомагане на клиентите да преодоляват бариерите пред 

обучението и работата; 
 Сертификат за ниво 3 по консултиране и ориентиране. 
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За да бъде квалифициран като професионален кариерен консултант трябва да има: 
 Диплома за ниво 4 по кариерна информация и консултиране; 
 Диплома за ниво 6 по кариерно ориентиране и развитие; 
 Квалификацията, която се получава, зависи от вашата работна роля, отговорности и 

наличност на финансиране за обучение. Консултирайте се с вашия работодател за 
подробности относно възможностите за обучение. 

 
Дипломите покриват области като: 
 Теория на ориентирането и предоставяне на консултации и ориентиране; 
 Разбиране на бариерите пред обучението и заетостта и начините за преодоляването им; 
 Предоставяне на постоянна подкрепа и работа с партньорски агенции. 
 
За да работят с млади хора и други уязвими групи, те ще трябва да преминат проверки от 
Службата за разкриване и забрана (DBS). 

 
 Свързани умения 

 Административни; 
 Комуникационни; 
 Междуличностни; 
 IT; 
 Организационни; 
 За управление на времето. 
 
 Професионална кариера 

 Присъждане на ниво 2 за подпомагане, информация, консултиране и ориентиране; 
 Присъждане на ниво 3 за подпомагане на клиентите да преодоляват бариерите пред 

обучението и работата; 
 Сертификат за ниво 3 по консултиране и ориентиране. 

 
 Основни квалификации 

 Следдипломна университетска квалификация по професионално ориентиране; 
 Диплома за ниво 4 по кариерна информация и консултиране; 
 Диплома за ниво 6 по кариерно ориентиране и развитие. 
 
2. Бариери пред навлизането на пазара на труда 

 Според организацията WOMEN на ООН, „на работното място във всяка страна по света 
жените се сблъскват с множество бариери и дискриминация, основана на пола. 
Дискриминацията се проявява рано - от вида на образованието, което момичетата 
получават, и до коя възраст, до вида работа, към която са насочени. Както в частната, така 
и в публичната сфера жените се сблъскват с професионална сегрегация и множество 
бариери - като липса на достъп до земя, капитали, финансови ресурси и технологии, както 
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и насилие, основано на пола - поради културното мислене и стереотипите. Тези пречки 
затрудняват жените да се изравнят с мъжете в света на труда. Правните бариери 
допълнително усложняват неравенството между половете." 

  Член 27 Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (CRPD) „признава 
правото на хората с увреждания да работят наравно с останалите; това включва 
възможността да се прехранва с работа, избрана или приета на пазара на труда, и 
работната среда, която е открита, приобщаваща и достъпна за хора с увреждания “(16). 

 CRPD забранява всички форми на дискриминация при заетостта, насърчава достъпа до 
професионално обучение, насърчава възможностите за самостоятелна заетост и 
призовава за разумно приспособяване на работното място, наред с други разпоредби. 

 Съгласно член 21 от Хартата на основните права „е забранена всякаква дискриминация, 
основана на каквото и да е основание като пол, раса, цвят на кожата, етнически или 
социален произход, генетични особености, език, религия или убеждения, политическо 
или друго мнение, членуване в гражданско малцинство, имущество, раждане, 
увреждане, възраст или сексуална ориентация”. 

Хората с увреждания са в неравностойно положение на пазара на труда. Например липсата 
на достъп до образование и обучение или до финансови ресурси може да е причина за 
тяхното изключване от пазара на труда, но това може да бъде и естеството на работното място 
или отношението на работодателите към уврежданията и хората с увреждания. Системите за 
социална закрила могат да създадат стимули за хората с увреждания да напуснат работа и да 
получат обезщетение за инвалидност. 

 Липса на достъп 

Хората с увреждания се сблъскват с проблеми от средата, които затрудняват физическия 
достъп до работа. Някои може да не могат да си позволят ежедневните пътни разходи до 
и от работа. Възможно е също така да има физически бариери пред събеседванията за 
работа, пред реалната работна обстановка и участието в социални събития с колеги 
служители. Достъпът до информация може да бъде допълнителна бариера за хората със 
зрителни увреждания. 

 Погрешни схващания относно уврежданията 

Заблудите относно способността на хората с увреждания да извършват работа са важна 
причина както за продължаващата им безработица, така и - ако са наети - за изключването 
им от възможностите за повишаване в кариерата. Такива нагласи могат да произтичат от 
предразсъдъци или от убеждението, че хората с увреждания са по-малко продуктивни от 
своите колеги без увреждания. Възможно е да има невежество или предразсъдъци 
относно затрудненията в психичното здраве и относно приспособяването на 
организацията на труда, която може да улесни заетостта. Заблудите често са 
разпространени не само сред работодателите без увреждания, но и сред самите хора с 
увреждания и членовете на семействата им. 
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 Дискриминация 

Работодателите могат да дискриминират хората с увреждания поради заблуди относно 
техните възможности или защото не желаят да ги включват в своята работна сила. 
Различните увреждания предизвикват различна степен на предразсъдъци, като най-
силните предразсъдъци се проявяват към хора с психични заболявания. От хората с 
шизофрения 29% са били обект на дискриминация при намиране или запазване на 
работа, а 42% са чувствали необходимостта да прикрият състоянието си, когато 
кандидатстват за работа, образование или обучение. 

 Прекомерна защита в трудовото законодателство 

Няколко държави, особено някои в Източна Европа, запазват защитен поглед към 
работниците с увреждания. Техните трудови кодекси изискват например по-кратки 
работни дни, повече периоди на почивка, по-дълъг платен отпуск и по-високо 
обезщетение за работници с увреждания, независимо от нуждата. Въпреки че тези 
разпоредби са направени с най-добри намерения, в някои случаи те могат да накарат 
работодателите да смятат, че работниците с увреждания са по-малко продуктивни и по-
скъпи и следователно по-малко желани от тези без увреждания. 

 
3. Отношение към жените с увреждания 

Жените с увреждания са по-склонни да живеят в бедност и да се чувстват откъснати от 
източниците на подкрепа, които могат да включват трудови консултанти. Жените с 
увреждания трябва да имат предвид, че тяхно безспорно право е да имат работа и да не се 
сблъскват с дискриминационно поведение и те трябва да се стремят да упражняват това 
право. За да се постигне това, е важно да се възприемат и култивират някои поведенчески 
черти, които ще им помогнат да се утвърдят в професионална среда. 

1) Способност за вземане на решения  

Според Оса-Едох: „Липсата на възможности за участие във вземането на решения, за 
формиране на възприятие за себе си като работник и за тестване на самокомпетентност може 
да бъде резултат от ограничен предишен опит и може да попречи на кариерното развитие“. 
Харингтън (1997) правилно е описал „колко много хора с увреждания са имали малко 
възможности за успешен опит в процеса на вземане на решения и поради това им липсва 
компетентност при вземането на решения”. Като се вземе предвид горното, важно е да се 
препоръча упражняване на вземане на решения в ежедневието и поемане на отговорност за 
дадено решение, за да се култивира това отношение. 

2) Образ на самия себе си 
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Според същото научно съчинение на Оса-Едох „Обществото по принцип има намалени 
очаквания към хората с увреждания. Тези нагласи са широко разпространени; те влияят на 
всички нас в еднаква степен. Като клас хората с увреждания са претърпели дискриминация. 
Хората с увреждания, подобно на членовете на расови и етнически малцинствени групи, се 
сблъскват с общите социални проблеми на стигмата, маргиналността и дискриминацията. 
Освен това като се има предвид, че нивата на инвалидност сред членовете на расовите и 
етническите малцинства са пропорционално по-високи от нивата в общото население 
(Администрация на службите по рехабилитация), много хора с увреждания са изправени пред 
двойна опасност. Липсата на опит и трудностите при вземането на решения не са резултат 
само от увреждането, но и резултат от социални нагласи и стереотипи. Социалното 
отношение към увреждането може да бъде толкова важно, колкото и самото увреждане, тъй 
като негативното отношение на другите играе роля при формирането на жизнената роля на 
инвалида. Резултатът от това дългосрочно излагане на предразсъдъчни нагласи може да 
доведе до отрицателна самооценка и негативно самовъзприемане на работника.“ 
Следователно е напълно разбираемо да имаме изкривен образ на самия себе си, оформен от 
предразсъдъци, които водят до самоограничаване. 
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4. Търсене на работа 

Фокусирайте се върху работните сектори, където жените с увреждания имат повече 
възможности да си намерят работа, според резултатите от качественото проучване, 
направено в рамките на проекта. 

Почти всички работни места могат да бъдат изпълнявани от някого с увреждания и при 
правилната среда повечето хора с увреждания могат да бъдат продуктивни. Но както е 
документирано от няколко проучвания, както в развитите, така и в развиващите се страни 
хората с увреждания в трудоспособна възраст са със значително по-ниски нива на заетост и 
много по-високи нива на безработица, отколкото хората без увреждания. По-ниските нива на 
участие на пазара на труда са един от важните пътища, по които инвалидността може да 
доведе до бедност.  

Според Европейския форум за хората с увреждания стратегията „Европа 2020“ цели постигане 
на 75% заетост в ЕС. На ниво ЕС обаче са заети около 47% от хората с увреждания, в сравнение 
със 72% от хората без увреждания. Равнището на безработица сред хората с увреждания в ЕС 
на възраст 20-64 години е 17% в сравнение с 10% при хората без увреждания, а степента на 
активност в ЕС на хората с увреждания е 57% в сравнение с 80% при хората без увреждания. 
Освен това жените с увреждания, младите хора с увреждания и хората, нуждаещи се във 
висока степен от помощ, е по-вероятно да бъдат дискриминирани и изключени от пазара на 
труда. За Европейския форум на хората с увреждания гарантирането на достъп до заетост и 
професия е ключов въпрос, тъй като това е ключов аспект за икономическото и социално 
включване на 80 милиона души с увреждания в Европа. 

EPSO е Европейската служба за подбор на персонал, която активно насърчава равенството и 
многообразието. 

Повече информация за съответната покана за сътрудничество до всички организации на ЕС, 
участващи в популяризирането и благосъстоянието на гражданите на ЕС с увреждания, 
може да се намери тук: https://epso.europa.eu/content/join-our-network-disability-
organisations_en  

 

 

  

  

https://epso.europa.eu/content/join-our-network-disability-organisations_en
https://epso.europa.eu/content/join-our-network-disability-organisations_en
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5. Персонализирана интервенция 

Планиране на персонализиран индивидуален маршрут за жени с увреждания 

 

 Образователен модел с акцент върху обучението на възрастните как да се справят с 
различни проблеми. Въпреки че този подход е довел до големи пробиви, може да има 
тенденция консултантите по рехабилитация да преминат към дидактичен и прекалено 
директивен подход при интервенцията, като по този начин ограничат собствения глас и 
сили на потребителя. 
 

 Обучение за асертивност: Обучението за асертивност може да бъде ефективно решение 
за определени състояния, като депресия, социална тревожност и проблеми, произтичащи 
от неизразен гняв. Обучението за асертивност може да бъде полезно и за тези, които 
желаят да подобрят своите междуличностни умения и чувството за самоуважение. 
(https://www.mindtools.com/) 

 

6. Използване на социални мрежи 

Работата в социалните мрежи представлява използването на базирани в интернет 

сайтове на социални медии, за да се поддържа връзка с приятели, семейство, колеги, 

потребители или клиенти. Социалните мрежи може да имат социална цел, бизнес цел или и 

двете чрез сайтове като Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram и други. Социалните мрежи се 

превърнаха във важна база за пазарните субекти, които се стремят да ангажират 

потребителите. 

 

Някои примери за социални мрежи: 

 Classmates (Съученици) (http://www.classmates.com ) - Един от най-големите и често 

използвани уебсайтове за свързване на хора, завършили образование, и позволява да се 

поддържа връзка с тях и за всички бъдещи срещи. 

 DeviantArt ( https://www.deviantart.com ) - Платформа за социални медии за споделяне 

на оригинални произведения на изкуството. 

Планиране на 
маршрута за работа и 

обучение

Определяне на плана 
за подкрепа

Подкрепа при 
изпълнението на 

маршрута, 
наблюдение и оценка

https://www.mindtools.com/
http://www.classmates.com/
https://www.deviantart.com/
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 Facebook ( https://www.facebook.com) - Най-популярните уебсайтове за социални мрежи 

в интернет. Facebook е популярна дестинация за потребителите да създават лично 

пространство и да се свързват с приятели, да споделят снимки, да споделят филми, да 

говорят за това, което правят и т.н. 

 Google+ (https://plus.google.com) - Най-новата услуга за социални мрежи от Google. 

 Instagram ( https://www.instagram.com) - Мобилна услуга и приложение за споделяне на 

снимки, достъпно за платформите iPhone, Android и Windows Phone. 

 LinkedIn ( https://www.linkedin.com) - Едно от най-добрите, ако не и най-доброто място за 

свързване с настоящи и бивши колеги и потенциални бъдещи работодатели. 

 Mastodon ( https://joinmastodon.org) - Безплатна, обединена, социална микроблогинг 

услуга с над два милиона потребители. Всеки потребител на Mastodon може да управлява 

възел (социален поддомейн) със собствена тема и набор от правила. 

 Mix ( https://mix.com) - Друга много популярна общност от интернет потребители, които 

гласуват за уеб страници, които харесват или не харесват. Mix също така позволява на 

потребителите да създават лични страници на интересни сайтове, на които попадат. 

 MySpace ( https://myspace.com) - Някога една от най-популярните социални мрежи и 

разглеждан уебсайт в интернет. 

 Pinterest ( https://www.pinterest.com) - Популярна услуга за снимки и споделяне, която 

позволява на всеки да споделя снимки, да създава колекции и др. 

 Reddit ( https://www.reddit.com) - Общността на регистрираните потребители (редитори) 

предоставя съдържание, което се подкрепя от общността. Reddit има подредит (табло) за 

почти всяка категория. 

 Tumblr ( https://www.tumblr.com) - Платформа за микроблогиране с възможности за 

социални мрежи. 

 Twitter ( https://twitter.com) - Услуга, която позволява на потребителите да публикуват 

съобщения с дължина 140 символа от своите телефони и в Интернет. Начин за усещане 

на пулса на случващото се по света. 

 Yik Yak - Социална мрежа за смартфони, която свързва потребители, които са близо един 

до друг. 

 YouTube ( https://www.youtube.com) - Отлична мрежа от потребители, публикуващи 

видео блогове или влогове и други забавни и вълнуващи видеоклипове. 

 

Въпреки засилената конкуренция, Facebook остава най-популярната социална мрежа, 

с обхват от 90% от мобилните потребители в САЩ през октомври 2018 г., а най-новите 

https://www.facebook.com/
https://plus.google.com/
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
https://joinmastodon.org/
https://mix.com/
https://myspace.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.reddit.com/
https://www.tumblr.com/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/
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налични данни са за от началото на 2019 г. Според Statistica.com той е следван по популярност 

от Instagram, Facebook Messenger, Twitter и Pinterest. 

 

Работата в мрежата е изключително важна за търсещия работа. По-голямата част от 

възможностите идват от лични препоръки и връзки и като такива е важно да сте присъстващ 

и видим член на новата онлайн мрежа от професионалисти. Тази мрежа преминава през 

границите и океаните и включва милиони хора от цял свят. В рамките на тази мрежа 

непрекъснато настъпват промени и постоянно се явявят възможности. Важното е да бъдем 

готови да се възползваме от тези възможности и за да го направим, ще трябва да 

приспособим своя онлайн имидж и да се представим по стратегически начин. 

 

Има няколко полезни сайта в мрежата и всеки от тях има свои силни и слаби страни. 

Ако търсим работа, би било разумно да се възползваме от възможно най-много от тези 

сайтове. За да изградим видимо онлайн присъствие, трябва да създадем образ, който е 

последователен на множество онлайн места. Понастоящем повечето професионалисти и 

компании имат профили във всеки изброен по-горе сайт от мрежата и би било разумно да 

направим същото. Всъщност повечето сайтове ни позволяват да свързваме нашите профили 

заедно, така че всеки, който разглежда профила ни в Twitter, например, може незабавно да 

навигира и до нашите профили в LinkedIn, Facebook и Google+. Ако потенциален работодател 

бъде отведен на страницата ни във Facebook, ще искаме да го улесним да види също и нашия 

по-професионален профил в Linkedin. 

 

Може да изглежда обезсърчително, особено ако ни се стори трудна работата с 

компютър, но това не е толкова сложно. Тези сайтове са проектирани експертно, за да 

направят процеса възможно най-лесен за ползване. Не отделяме време и създаваме образ, 

който с гордост ще покажем на работодател. След като го направим, може да се изненадаме 

колко възможности ни очакват! 

 

Също така за пазарните субекти и техните компании социалните мрежи са много 

полезен инструмент за работа. Пазарните субекти използват социалните мрежи за 

увеличаване на разпознаваемостта на марката и насърчаване на лоялността към марката. Тъй 

като правят компанията по-достъпна за нови клиенти и по-разпознаваема за съществуващите 

клиенти, социалните мрежи спомагат за популяризирането на името и съдържанието на 

марката. Пазарните субекти използват и социалните мрежи за подобряване на процента на 



   

Ready women project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views 
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein. 

 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

12 

конверсия. Привличането на последователи осигурява достъп и взаимодействие с нови, 

скорошни и стари клиенти. Споделянето на публикации в блогове, изображения, 

видеоклипове или коментари в социалните медии позволява на последователите да 

реагират, да посещават уебсайта на компанията и да станат клиенти. 

 

 Предимства и недостатъци на социалните мрежи 

Клиентите могат да адмирират офертите на компанията и да насърчават другите да 

купуват продуктите или услугите. Колкото повече клиенти говорят за компанията в социалните 

мрежи, толкова по-ценен става авторитетът на марката. Тъй като марката става по-силна, 

резултатът е повече продажби. Увеличените публикации на компанията класират компанията 

по-високо в търсачките. Социалните мрежи могат да помогнат за утвърждаването на бранда 

като легитимен, достоверен и благонадежден. 

Една компания може да използва социални мрежите, за да демонстрира нивото си на 

обслужване на клиентите и да обогати отношенията си с потребителите. Например ако клиент 

се оплаче от продукт или услуга в Twitter, компанията може незабавно да се справи с проблема, 

да се извини и да предприеме действия, за да го поправи. Критиката към дадена марка обаче 

може да се разпространи много бързо в социалните медии. Това може да създаде виртуално 

главоболие на отдела за връзки с обществеността на компанията. 

 

Забележка: Фактът, че социалните мрежи непрекъснато се развиват, изисква също 

така предизвикателството за съобразяване с промените. 

 
7. Служби по заетостта 

 
Според МОТ службите по заетостта насърчават ефективно развитието, интеграцията и 

използването на работната сила. Поради предизвикателствата на съвременните пазари на 

труда, те се борят с все по-сложен набор от въпроси - от хронична безработица или 

недостатъчна заетост до демографски промени и влиянието на дигиталната и технологична 

еволюция. 

Публичните служби по заетостта са един от основните канали за прилагане на политики за 

заетост и пазар на труда. Сега повече от всякога по-силните служби по заетостта играят все 

по-важна роля в намирането на работа, повишаването на заетостта, справянето с 
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несъответствията в уменията и свързването на подкрепата директно с работодателите и 

работниците чрез управление на различни активни програми на пазара на труда. 

Появата на частни служби по заетостта, където са подходящо регламентирани, предлага 

възможности за сътрудничество при предоставянето на услуги и за увеличаване на 

обхващането на различни групи в пазара на труда. Също така се установява сътрудничество с 

нестопански и неправителствени организации за разширяване на обхвата и предоставяне на 

допълнителни услуги на конкретни целеви групи. 

Служби по заетостта в страните, участващи в проекта: 

За повече информация вижте раздела https://www.readywomentraining.eu/women/, 

достъпен на 8 езика, за да се запознаете с националните уебсайтове и служби по 

заетостта във всяка страна партньор. 

8. Подпомагане на жените с увреждания да напишат своята автобиография 

Създаването на модерна автобиография и мотивационно писмо е от основно 

значение във всеки сектор на заетостта. 

Curriculum vitæ (на латински „житейски път“ = автобиография), също съкратено на 

CV или само curriculum, е документ, който представя полученото образование и 

професионалния опит на човек като начин за демонстриране на своите умения и 

компетенцтности. 

Наличието на силна автобиография може да направи разликата между това да бъдеш 

отхвърлен или поканен на интервю, така че си струва да се отдели време за нея, за да се 

продадеш по най-добрия начин. 

 

 Бъдете честни в своята автобиография си. Това не означава, че трябва да им казваме 

всичко (например дали да споменем увреждането си зависи изцяло от нас), но 

означава, че не можем да измисляме неща, за да запълним например пропуските си. 

Трябва просто да включим информацията, която ще ни продаде добре. 

 

 2. Всяко CV, което пишем, трябва да бъде точно съобразено с длъжността, за която 

кандидатстваме. Това означава, че нашата автобиография може да се промени по 

отношение на уменията, които описваме, или акцента, който поставяме върху 

https://www.readywomentraining.eu/women/
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различни преживявания, в зависимост от това, което търси заявителят на работната 

позиция. 

Нашата автобиография трябва да бъде не повече от две страници A4 при използване на ясен 

шрифт (минимум 10) и добре подредена, използвайки удебелени заглавия и кратки изявления или 

точки. 

 

− Информация за контакт 

 

В горната част на нашето CV ние просто поставяме името, имейл адреса и / или 

телефонния номер. Не е необходимо да се споменава адресът, датата на раждане, семейното 

положение или друга неподходяща информация. 

 

− Личен профил 

Присъстват само няколко кратки изявления, в които се посочват специфичните 

качества, които притежаваме във връзка с изискванията, които имат към тази работа. Ако в 

обявата за работа е посочено, че се търси човек с отлични комуникационни и 

междуличностни умения и страхотен маниер за общуване по телефона, това са трите неща, 

които споменаваме. Но ако се нуждаят от някой с внимание към детайлите, който може да 

работи самостоятелно, тогава това са качествата, които споменаваме. Те първо ще прочетат 

тази част и ако няма съответствие на това, което търсят, те може да не четат по-нататък. 

 

− Трудов опит 

Това традиционно се появява като следващ акцент в автобиографията, но ако нашата 

трудова история не е първото нещо, което искаме те да знаят за нас (може би сме имали 

дълъг период на безработица или има много пропуски в нашата трудова история или нашата 

трудова история не е свързана с работата, за която кандидатстваме) този раздел може да 

дойде след раздела за уменията. 

 Изброяваме всяка работа, която сме имали, като започваме първо с последната. 

Посочваме названието на длъжността, работодателя и времето, през което сме работили там. 

Към всяка работа посочваме какви резултати сме постигнали, докато сме били там. Например 

„бях награден три пъти за служител на месеца “ или „подпомагам колеги по проект за 

подобряване на услугата“. 

 

− Умения 
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Тази тема може да се появи преди раздела „История на работата“, ако смятаме, че е 

по-подходяща за нашето кандидатстване. Изброяваме уменията, посочени в обявата за 

работа и поставяме кратко пояснение към всяко едно, показващо колко успешно сме 

използвали това умение. Няколко примера: 

Грижа за клиентите: „Изслушване на клиентите, предлагане на подходящи съвети 

и насочване към други източници на информация“. 

Анализ на данни: „Откриване на грешки в базата данни и отстраняването им, за 

да се гарантира точността“. 

Уменията, които описваме, ще се променят в зависимост от изискванията на работата, 

за която кандидатстваме. Можем да включим умения, разработени във всякакво качество, 

включително при неплатени дейности. 

 

− Квалификация и обучение 

Ако наскоро сме завършили, този раздел трябва да се появи по-нагоре в 

автобиографията, но ако имаме много опит и умения, но малко формални квалификации, по-

надолу. Ако сме завършили обучение, което не е довело до официална квалификация, ние го 

включваме, ако е от значение за работата, за която кандидатстваме. 

 

− Допълнителна информация 

Ние добавяме само информация, която ще подсили нашето заявление, например, ако 

сме спечелили награди, ако сме вършили доброволна работа или сме били публикувани в 

съответните списания. Ако имаме хобита, които не са свързани с длъжността,  не ги 

споменаваме. 

− Споменаване на увреждане 

За нас няма законово задължение да споменем каквато и да е увреждане и може да 

решим да не го правим. Може би си струва да се спомене, ако: 

o Изискваме разумни корекции в процеса на набиране на персонал (споменаване в 

мотивационното писмо); 

o Нашето увреждане носи допълнителна полза за работодателя (напр. някои 

работодатели активно търсят кандидати в аутистичния спектър или може да става 

въпрос за роля в работата с хора с подобни увреждания); 

o Работодателят предлага гарантирани интервюта на кандидати с увреждания, които 

отговарят на минималните критерии. 
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 Формати за шаблони за автобиография: 

 

− Европейски модел на автобиография - за официални заявления 

Europass е най-известният и най-широко използваният модел на автобиография. 

Целта е да улесни и стандартизира представянето на уменията и квалификацията на 

европейските граждани. 

 
 

 

 

− Основен модел на автобиография - за тези, които ценят простотата, която се 

цени за работа в Европейския съюз 

Базовата автобиография на Office е пример за много проста и обективна автобиография. 

Акцентът е върху описанието на личния опит и умения. За стегнати и прагматични кандидати 

може да бъде добра опция за обновяване. 
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− Функционален модел на автобиография - за показване на задачите и 

постиженията 

Организацията на информацията в този тип автобиография се извършва по теми, като 

всяка от темите за автобиография изброява изпълняваните функции и показаните 

постижения. Функционалният модел е препоръчителен за тези, които имат малък 

професионален опит и са в началото на кариерата си или искат да подчертаят предимствата 

си като кандидати. 
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− Хронологичен модел на автобиография - за изтъкване на целия 

професионален опит 

Този модел поставя професионалния и образователен опит в хронологичен ред, което 

улеснява работата на заявителя на позицията. 
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− Шаблон за автобиография - за да се отличава от другите кандидати 

Модел на автобиография, който се отличава и може да привлече вниманието, е 

дизайнерският. 

 

 
 

− Модел на регистрирана автобиография - за неофициално представяне на 

кандидата 

Този модел на автобиография започва с името и с резюме на кандидата, който може 

да се представи с история. 

 

 Съвети за изготвяне на оригинална автобиография: 

 

1. Обобщете професионалния си опит; 

2. Пишете просто; 

3. Бъдете обективен, пропускайте подробностите; 

4. Разкажете история; 

5. Предложете количествена информация; 

6. Наблегнете на дизайна. 
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 Идеи за създаване на творческа и оригинална автобиография: 

 

Оригиналната автобиография е по-подходяща за определени видове работа, отколкото 

за други. Сферите на комуникациите и на дизайна са най-благоприятни за представяне на 

творческа автобиография. Примери: 

 

 Автобиография в комикси; 

 Автобиография като прогноза за времето; 

 Resume in paperboard Резюме в картон; 

 Post-its Автобиография 

 3D Автобиография 

 Автобиография като пощенска картичка; 

 Автобиография като филмов плакат; 

 Автобиография линиите на метрото; 

 Автобиография като инструкция за приложение; 

 Резюме на родословното дърво; 

 Автобиография като настолна игра; 

 Резюме върху тениски; 

 Автобиография като памфлет за супермаркет; 

 Резюме Възобновяване на страницата с реклами на страницата за търг 

 Автобиография като профил във Facebook; 

 Резюме като резултат от търсене с Google; 

 Автобиография в кутия с компактдискове; 

 Автобиография като пакетирани мляко, мюсли или шоколад; 

 Автобиография като паспорт; 

 Видеоавтобиография; 

 Автобиография като видео игра; 

 Автобиография като оригама; 

 Автобиография-пъзел. 
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Всички автобиографии трябва да бъдат придружени от мотивационно писмо / 

презентационно писмо. 

Мотивационното писмо е инструмент за официално представяне пред 

компания и трябва да бъде обобщаващо, просто и привлекателно. 

 

 
 

 Изготвяне на мотивационно писмо: 

 

1. Винаги насочвайте писмото си към правилния човек - ако не знаете кой е 

отговорен за набирането на работа във фирмата, обадете се и попитайте. 

2. Отстранете всички грешки в писмото си - граматическите грешки са напълно 

забранени. 

3. Заложете на впечатляващо изображение - мотивационното писмо трябва да 

бъде толкова живописно, колкото и вашето CV. 

4. Бъдете оригинален - заложете на различен език. 
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5. Съсредоточете се върху компанията - наблегнете в писмото на ползите от 

вашето ангажиране; 

6. Избягвайте скромните думи - бъдете автентичен и категоричен относно 

вашите умения. 

 

 Структуриране на мотивационното писмо: 

 

− 1-ви абзац: посочете причината, поради която търсите компанията и 

искате да кандидатствате за работа. 

− 2-ри абзац: представете вашето обучение и опит в дейността на 

компанията и посочете как може да бъдете полезен на въпросната 

позиция; 

− 3-ти параграф: поставете се на разположение за интервю; 

− 4-ти параграф: кажете сърдечно довиждане. 

 

Забележка: Писмото трябва да е с дата и подпис и да се свързва с придружаващата 

автобиография. 

 
 

9. Подготовка за интервю 

 

Подготовката за интервю може да изглежда смущаваща, но има няколко стъпки, 

които трябва да се вземат предвид, за да се подготвим за успешно интервю. Подготовката 

за интервю преди всичко означава да отделим време за внимателно обмисляне на целите 

и квалификацията ни по отношение на длъжността и работодателя. Така че ние трябва да 

извършим проучване на компанията и внимателно да прегледаме длъжностната 

характеристика, за да разберем защо бихме били подходящи. Можем да създадем 

контролен списък за подготовка за интервюиране със следните елементи: 

 

1. Внимателно проучване на длъжностната характеристика 

По време на нашата подготвителна работа трябва да използваме като ръководство 

публикуваната от работодателя длъжностна характеристика. Описанието на длъжността 

е списък на квалификациите, качествата и предисторията, които работодателят търси в 
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идеалния кандидат. Колкото повече можем да се приведем в съответствие с тези 

подробности, толкова повече работодателят ще може да види, че сме квалифицирани. 

Описанието на длъжността може също така да ни даде идеи за въпроси, които 

работодателят може да зададе по време на интервюто. 

 

2. Обмисляне на целта на интервюирането и какви са нашите квалификации 

Преди нашето интервю трябва да разберем добре защо искаме работата и за какво 

сме квалифицирани. Трябва да сме готови да обясним интереса си към възможността и 

защо сме най-добрият човек за тази роля. 

 

 

3. Проучване на компанията и функцията 

Проучването на компанията, в която кандидатстваме, е важна част от подготовката за 

интервю. Не само ще помогне да се осигури контекст за разговорите ни на интервюто, но 

също така ще ни помогне при грижливата подготовка за въпросите на интервюиращите. 

Проучването на компанията и функцията, доколкото е възможно, ще ни даде 

предимство пред конкуренцията. Не само това, но и цялостната подготовка за интервюто 

ще ни помогне да запазим спокойствие, така че да можем да бъдем най-добрите. 

 Проучване на продукта или услугата 

Дори ако ролята не е пряко свързана с продукта или услугата на компанията, все пак се 

стремим да бъдем част от екипа. Важно е да научим всичко, което можем, за продукта или 

услугата, които компанията произвежда и рекламира. Не е задължително да разбираме 

всеки детайл, особено ако това е технически продукт и провеждаме интервю за 

нетехническа позиция, но трябва да имаме основно разбиране за най-важните продукти 

или услуги, които компанията предлага. 

 

 Проучване на позицията 

Важно е да прочетем внимателно длъжностната характеристика и да се уверим, че 

разбираме всички изисквания и отговорности, които са свързани с нея. Това не само ще ни 

подготви с обмислени, целенасочени въпроси относно позицията по време на интервюто, 

но ще гарантира, че сме наистина квалифицирани и готови да се справим с отговорностите, 

ако получим работата. По време на интервюто трябва да поискаме разяснения или 

подробности относно позицията, за да сме сигурни, че сме готови, ако получим 
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предложение за работа. Проучването на позицията преди интервюто също така ще ни 

помогне да решим дали позицията е подходяща за нас или не. 

 

 Проучване на фирмената култура 

Съвременните компании обикновено имат акаунти в социални медии и блогове, 

които обсъждат тяхната фирмена култура и индустрия. Тази информация може да ни даде 

представа за тона и физиономията на компанията, както и за това, което те ценят. Без 

значение колко добра изглежда работата, важно е да се впишем в рамките на фирмената 

култура и да споделяме сходни ценности и личностни достойнства. 

 

Ако имаме въпроси относно работната среда, културата, личностните 

характеристики или ценностите, трябва да ги зададем по време на интервюто. Тези 

въпроси могат да варират от софтуера и инструментите, използвани от компанията, до 

тяхната политика за отпуски и болнични. Интервюто е точно толкова за намирането на 

подходяща за нас работна среда, колкото и за компанията да намери подходящия човек 

за позицията. Като знаем, че нашите ценности са в съответствие с тези на компанията, си 

гарантираме щастлив професионален живот. Това е и идеалната възможност да научим 

повече за компанията и да покажем на интервюиращия как ще си паснем. 

 

4. Обмисляне на отговорите на често срещани въпроси за интервю 

Въпреки че няма да можем да предскажем всеки въпрос, който ще ни бъде 

зададен в интервюто, има няколко често срещани въпроса, за които можем да планираме 

отговори. Може да помислим и за разработване на метода етажите на асансьора, който 

бързо описва кои сме, какво правим и какво искаме. 

 

5. Глас и език на тялото 

Важно е да направим положително и трайно впечатление по време на интервюто. 

Можем да постигнем това, като използваме уверен и силен глас и открит, приятелски език 

на тялото. 

 

6. Въпроси към интервюиращия (ите) 

Много работодатели изпитват доверие към кандидатите, които задават смислени 

въпроси за компанията и позицията. Трябва да отделим време преди интервюто, за да 
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подготвим няколко въпроса за интервюиращия (ите), които показват, че сме проучили 

компанията и сме добре запознати с позицията. 

− Как изглежда един типичен ден за човек на тази позиция? 

− Защо ви е приятно да работите тук? 

− Какви качества притежават най-успешните ви служители? 

 

7. Провеждане на фиктивни интервюта 

Подобно на публичното говорене упражняването на интервюта е най-добрият начин 

за облекчаване на безпокойството и подобряване на нашата увереност. Практиката може 

да е досадна, но многократното преживяване на процеса на интервю ще ни накара да се 

чувстваме по-удобно и ще ни помогне да създадем правилното впечатление. 

 

8. Разпечатване на копия на автобиографията 

Повечето работодатели искат дигитални копия на автобиографията със заявлението, 

но може да нямат лесен достъп до нея по време на самото интервю. Наличието на  

хартиени копия с цел предоставяне на повече интервюиращи показва, че сме подготвени 

и организирани. Трябва да имаме поне три екземпляра за интервюиращите плюс едно за 

нас, по което да се ръководим. 

 

9. Подготовка за пътуване 

Интервютата за работа обикновено са стресиращи за повечето хора по много 

причини, но отиването на интервюто може да бъде предизвикателство само по себе си. 

Ако нашето интервю е в непознато място или дори в напълно нов град, може да е източник 

на безпокойство да се ориентираме, затова трябва да сме сигурни, че ще се явим навреме. 

За да не се притесняваме много за пътуването ни до мястото на интервюто, трябва 

да се подготвим, за да гарантираме, че всичко ще върви гладко в деня на срещата. 

 

10. Продайте се 

Едно от най-големите предизвикателства в едно интервю е да се продадеш. 

Повечето хора изпитват неудобство от тази идея, но да се представим адекватно и 

позитивно не трябва да се чувства като продажба. Истината е, че имаме професионални 

умения и опит, които могат да ни отличават от останалите кандидати, така че е приемливо 

и се очаква да ги заявим на потенциалния си работодател. 



   

Ready women project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views 
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein. 

 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

26 

 

Личната самооценка е един от най-важните аспекти, които трябва да имате предвид, 

преди да отидете на интервю за работа. Успехът или неуспехът на интервюто, наред с 

други не по-малко важни аспекти, е свързан с личната самооценка. 

И така, личната самооценка е практическото упражнение за критичен поглед върху 

собствените ни характеристики, за да знаем силните страни, т.е. тези, които ни помагат в 

растежа и напредъка както в личния, така и в професионалния ни живот. Самооценката е 

самоанализ. 

 

 Как да се самооценяваме: 

 

 Подгответе обстановката 

Избраното място трябва да е удобно и тихо, предлагащо спокойна и необезпокоявана 

обстановка. 

 

 Определете периодичност 

Определянето колко време ще отнеме това самооценяване е част от процеса. 

 

 Запишете своите силни и слаби страни 

1) Какво правите най-добре? 

2) Коя ситуация доминира в работната ви среда? 

3) Коя е най-добрата ви черта? 

4) locks? Кои са вашите спирачки? 

5) В кои ситуации ви е най-неприятно? 

6) Коя е най-голяма ви трудност? 

 

Забележка: Силните и слабите страни трябва да се разбират като партньори. 

 

 Помислете за момента, в който сте сега и къде искате да бъдете в бъдеще 

Знаейки коя черта се откроява, човек трябва постоянно да я използва в своя полза като 

професионална и лична мотивация. 

 

 Укрепвайте всеки ден силните си страни  
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Като идентифицирате добродетелите си и къде се отличавате, можете да използвате 

това, за да подобрите работата се и да разширите допълнително тази способност във вашия 

професионален и личен живот като цяло. 

 

 Помислете в кой момент от вашата кариера сте сега и каква е следващата ви 

стъпка 

Класифицирайте слабите си страни, като мислите за основните бариери или 

трудности, които ви насърчават във вашия ежедневен живот. Идеалното е да се създадат 

малки инициативи, които ще ви стимулират все повече и повече да модифицирате напълно 

слабите си страни. 

 

 Помислете в кой етап от кариерата ви сте сега и кой е следващият 

Винаги имайте в ума си основната си цел. Какво искате да постигнете в 

професионалния си живот? Помислете в кой момент от пътуването си сте сега и какъв бихте 

бил в следващия. 

 

Забележка: При търсенето на работа, толкова важно, колкото фазата на интервюто и 

последващото получаване на работата, е да знаете как да я запазите. 

 

 Съвети за запазване на работата: 

 

1. Бъдете инициативен 

o Проявявайте интерес към нови функции и готовност за намиране на решения 

на проблеми в работата. 

 

2. Развивайте вашата работа в мрежа 

o Наличието и укрепването на мрежата от контакти в рамките на компанията, в 

която работите, е от основно значение. 

 

3. Внимавайте за закъснения и неоснователни отсъствия 

o Избягвайте закъсненията и отсъствия без причина. 

 

4. Възприемете подход на участие 

o Взимайте по-активно участие в работната среда. 
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5. Бъдете в течение 

o За тази цел инвестирайте в обучението си като специализирате, разширете 

знанията и развийте умения си, които ще ви позволят да заемете нови 

длъжности и дори да имате по-добра финансова възвръщаемост. 
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Модул 6: Стратегия в помощ на трудови консултанти на жени с 
увреждания 

Учебна програма:  

1. Цел на обучението 

Целта на този модул е да подготви трудови консултанти за изпълнение на процеса на 
подпомагане за достъп до заетост за жени, участващи в проекта. 

Освен това този модул има за цел да запознае жените от целевата група с проблемите на 
заетостта, настоящата ситуация и тенденциите на пазара на труда, с учебни стратегии и 
инструменти, свързани с този пазар и в крайна сметка да увеличи шансовете им да си намерят 
работа. 

2. Ключови думи и изрази 

Основните моменти, върху които се съсредоточава този модул, са: трудов консултант, 
бариери пред пазара на труда, дискриминация, пазар на труда, търсене на работа, служби 
по заетостта, автобиография, интервю. 

− Заетост 

− Нови технологии (ИКТ) 

− Професионална цел 

− Работещ пазар 

− Интервю за подбор 

− Професионални мрежи (Linkedin, Viadeo, Xing) 

− Стратегии 

− Блогове 

− Работа в мрежата 

− Активно търсене на работа (BAE) 

− Професионален профил 

− Портали за работа 

 

3. Цели 

Специфични цели на обучението: 

 Разработване на стратегии за подпомагане на жени с увреждания; 
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 Осъзнаване на нужната интервенция; 

 Изготвяне на SWOT анализ; 

 Познаване на пазара на труда и търсените профили; 

 Определяне на професионалната цел; 

 Засилване на мотивацията преди BAE. 

 

4. Резултати от обучението 

Жените, участващи в обучението (предведено е участието на 15 жени с увреждания на 
възраст между 20 и 60 години), ще придобият професионални и лични умения за активно 
търсене на работа, за да подобрят своите възможности за включването си в пазара на труда. 

Анализ на професионалната цел. 

Определяне и анализ на професионалния профил. 

Жените ще получат обширна информация за работни портали и уебсайтове, професионални 
мрежи, ИКТ и интервю за подбор. 

Информация за конкретни публични и частни ресурси за хора с увреждания (специални 
центрове по заетостта, специализирани портали за заетост, специфични помощни средства 
за хора с увреждания) 

След завършване на модула обучаващите се: 

 ще знаят основните задължения на трудовия консултант; 

 ще могат да идентифицират бариерите пред пазара на труда; 

 ще планират своето поведение, като отчитат нуждите на целевата група и предлагането 
на пазара на труда; 

 жени с увреждания ще получат помощ да подготвят своята автобиография и да се явят на 
интервю; 

 ще са наясно с основните знания и умения, които са необходими, за да помогнат на 
жените с увреждания да получат достъп до информация и кариера. 

 

Жените, участващи в обучителната акция (предвидени са 15 жени с увреждания на възраст 
между 20 и 60 години), ще придобият професионални и лични умения за активно търсене на 
работа, за да подобрят възможностите за включването си на пазара на труда. 

 Анализ на професионалната цел; 

 Определяне и анализ на професионалния профил; 
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 Жените ще получат обширна информация за портали и уебсайтове за работа, 
професионални мрежи, ИКТ и за интервю за подбор; 

 Информация за конкретни публични и частни ресурси за хора с увреждания (специални 
центрове по заетостта, специализирани портали за заетост, специфични помощни 
средства за хора с увреждания) 

 

5. Съдържание на курса 

Съдържание за обучители: 

 Профил на трудовия консултант ; 

 Бариери пред навлизането на пазара на труда; 

 Отношение към жените с увреждания; 

 Търсене на работа; 

 Съобразена с лицето интервенция; 

 Използване на социалните мрежи; 

 Служби по заетостта; 

 Подпомагане на жените с увреждания да напишат своята автобиография; 

 Подготовка за интервю. 

 

Съдържание за обучаващите се: 

Ще бъдат дадени концепции и дефиниции за постигане на общата цел на модула: 
подобряване на включването на работа, подобряване на тяхната степен на пригодност за 
заетост, като се вземат предвид личните и професионални характеристики на всяка от тях и 
особеностите на настоящия пазар на труда и новите източници на заетост. 

 Заетост; 

 Самооценка на професионалната цел; 

 Техники за търсене на работа; 

 Интервю за работа. 

 

6. Учебни часове 

Учебните часове по този модул трябва да бъдат гъвкави, в зависимост от страната и 
установените нужди на трудовите консултанти. Би било желателно да са общо 6 часа, 
разпределени в 5 сесии по между 30 минути до 2 часа. 
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При обучението на жени с увреждания общата продължителност на дейността ще бъде 12 
часа, разпределена на 4 сесии по приблизително 3 часа. 

 

7. Методи на преподаване и обучение 

Методи на обучение: семинари и уъркшопове, дискусии както в групи, така и с участието на 
целия курс, самостоятелна практическа работа, мозъчна атака, анализ на казуси. 

 

8. Методи на оценяване 

Поощряване, демонстрационна методология на активно участие (мозъчна атака, ролеви 
игри). 

9. Ресурси  

 https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/РЕСУРСИ-guidance/toolkit  
 

 https://www.open.edu/openlearn/education-development/careers-education-and-
guidance/content-section-0?intro=1 
 

 https://www.brookings.edu/opinions/removing-barriers-to-womens-labor-force-
participation/ 

  
 https://www.sirius-project.eu/sites/default/files/attachments/SIRIUS%20WP1-

%20D1.4_0.pdf 
  
 https://blogs.worldbank.org/jobs/invisible-door-three-barriers-limiting-women-s-

access-work 
 

 Компютри с интернет връзка, принтер, проектор, флипчарт и консумативи (хартия и 
химикалки). 
 

10. Референции  

Тъй като използваните референции варират в различните държави, те трябва да бъдат 
адаптирани към всяка конкретна държава. Ето няколко полезни референции на английски 
език, за да се познава по-добре европейската правна рамка за хората с увреждания. Други 
уебсайтове са достъпни на испански, но те могат да бъдат заменени от други в друг подобен 
национален контекст. 

 
 Cedefop (2015). Tackling unemployment while addressing skill mismatch: lessons from policy 

and practice in European Union countries. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research 
paper; No 46. http://dx.doi.org/10.2801/648140  

 Cedefop (2016) Labour market information and guidance 

https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/resources-guidance/toolkit
https://www.open.edu/openlearn/education-development/careers-education-and-guidance/content-section-0?intro=1
https://www.open.edu/openlearn/education-development/careers-education-and-guidance/content-section-0?intro=1
https://www.brookings.edu/opinions/removing-barriers-to-womens-labor-force-participation/
https://www.brookings.edu/opinions/removing-barriers-to-womens-labor-force-participation/
https://www.sirius-project.eu/sites/default/files/attachments/SIRIUS%20WP1-%20D1.4_0.pdf
https://www.sirius-project.eu/sites/default/files/attachments/SIRIUS%20WP1-%20D1.4_0.pdf
https://blogs.worldbank.org/jobs/invisible-door-three-barriers-limiting-women-s-access-work
https://blogs.worldbank.org/jobs/invisible-door-three-barriers-limiting-women-s-access-work
http://dx.doi.org/10.2801/648140
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 Corbanese, V. and G. Rosas (2013). Surfing the labour market: Job search skills for young people. 
Facilitators’ guide and toolkit 

 Föbker, S. (2019). “This is not a career move” - accompanying partners’ labour market 
participation after migration. CMS 7, 6 https://doi.org/10.1186/s40878-018-0104-4  

 Nathan, R. & Hill, L. (2006). Career counselling (2nd ed). SAGE Publications, London: Thousand 
Oaks, Calif 

 

Национални служби по заетостта и уебсайтове в Испания (заменете ги с подобни национални 
във вашата държава): 

 https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/75843.html 

 https://marcaempleo.es/ 

 http://pop.jccm.es/orientate/ 

 Servicio andaluz de empleo: https://ws054.juntadeandalucia.es/gestion-
usuarios/infoPersonas.do  

 

11. ПРИЛОЖЕНИЕ - ПЛАНОВЕ ЗА СЕСИИ: (виж приложената таблица) 

Модул № 6 / наименование: Семинар за стратегия в помощ на трудови консултанти на жени с 
увреждания 
Очаквана продължителност: 6 часа 
Основни цели: Вижте информацията, представена по-горе 
РЕСУРСИ: Учебната програма за обучението е достъпна на 
https://www.readywomentraining.eu/trainers-educators/  
 
6.1. Профил на трудовия консултант 
 
Резултати от обучението:  
 
Да знае основните задължения на трудовия консултант. 
 
Методи / основни положения: 
 
− Демонстрационни методи (динамични презентации на цифрови платформи); 
− Дискусияs; Методи на задаване на въпроси, създаващи открити дискусии; 
− Метод 1-2-4-всички. 

 
Дейности (времетраене, подробно описание,… ): 
 
Тази част от уъркшопа продължава 1 час. Обучителят показва чрез изображение думите 
„трудов косултант“ и представя метода „1-2-4-всички“. Този метод ще се използва за 
определяне на ролята и задълженията на трудовия косултант. 
Продължителността на метода 1-2-4-всички е 12 минути и се състои от: 

1. Начало с 1 минута мълчалива саморефлексия на отделните участници по споделено 
предизвикателство, оформено като въпрос; 

https://doi.org/10.1186/s40878-018-0104-4
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/75843.html
https://marcaempleo.es/
http://pop.jccm.es/orientate/
https://ws054.juntadeandalucia.es/gestion-usuarios/infoPersonas.do
https://ws054.juntadeandalucia.es/gestion-usuarios/infoPersonas.do
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2. Отделяне на 2 минути за генериране на идеи по двойки, надграждайки върху идеите от 
саморефлексията (ако общият брой на обучаващите се е нечетен, обучителят се 
присъединява към останалия сам); 

3. Създаване на групи от по четирима и използване на 4 минути за споделяне и развиване 
на идеи, които са обсъждани в отделните двойки, отбелязване на сходства и различия. 

4. Отделяне на 5 минути, за да се споделите идеи, идеи и похвати, като попитате „Коя 
идея се откроява във вашия разговор?“. Всяка група споделя една важна идея. Повторете 
цикъла, ако е необходимо. 
(Източник: http://www.liberatingstructures.com/1-1-2-4-all/ ) 
 

След като цикълът приключи, се работи във виртуален постер (инструкторът може да препоръча да 
се използват и някои приложения като https://www.genial.ly/ , https://www.canva.com/ или други 
подобни), за да се състави декалогът за работа на добрия консултант. 
 
 
Оценяване: 
 
Оценяването на тази част се основава на окончателния декалог / ръководство за добра работа на 
трудовия консултант. Този продукт ще може да бъде качен на портала 
https://www.readywomentraining.eu/  
 
 
6.2. Пазар на труда за жени с увреждания 
 
Резултати от обучението:  
 

− Идентифициране на бариерите, пред които са изправени жените с увреждания на пазара 
на труда и нагласите, които имат, когато търсят работа. 

− Познаване нагласите на жените с увреждания, когато са изправени пред процес на търсене 
на работа. 

− Познаване на основните знания и умения, необходими за подпомагане на жените с 
увреждания в достъпа до информация и ориентиране в кариерата. 

− Описание на търсенето на работа и офертите на пазара на труда. 
 

Методи / основни положения: 
 
− Дискусия; 
− Работа в екип; 
− Проучвания чрез използване на компютър; 
− Самостоятелна работа; 
− SWOT анализ; 
− Създаване на специфичен профил за трудов косултант за жени със специални нужди. 

 
 

Дейности (времетраене, подробно описание,… ): 
 
Тази част от уъркшопа трае 2 часа. Обучителят разделя курса на групи от по 3-4 души, за да работят 
в сътрудничество. Заниманията ще се основават на работна група по следните предварителни 
задачи и крайни задачи: 

 
1. Обучителят раздава картончета на всяка група. Всяка група има на картончетата две графи: една 
за дефиниране бариерите пред жените с увреждания при търсене на работа и другата за нагласите, 
които жените имат, изправени пред тези бариери. Всяка група работи 15 минути по тази 
предварителна задача. 

http://www.liberatingstructures.com/1-1-2-4-all/
https://www.genial.ly/
https://www.canva.com/
https://www.readywomentraining.eu/
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2. След като приключат предварителната задача, по един човек от всяка група споделя с цялата група 
своите заключения и поставя картата на голям постер на стената. След като всички групи приключат 
участието си, обучителят обобщава основните заключения. Тази предварителна задача продължава 
15 минути. 
3. Използвайки компютри всяка група проучва търсенето на работа на пазара на труда за жени с 
увреждания. Тази предварителна задача трае 15 минути. 
4. След като всяка група изпълни гореописаните предварителни задачи, обучителят представя 
метода на SWOT анализа и дава инструкции как всяка група да направи такъв, използвайки 
предишната информация. Всяка група работи по SWOT анализа в продължение на 20 минути. 
Последните 10 минути се използват за обяснение на SWOT анализа на всяка група и за поставяне на 
всички в постера на стената (този постер ще остане там по време на целия семинар). 
5. Най-накрая в продължение на 15 минути, обучителят обсъжда с целия курс основните умения и 
компетентности, които трудовият консултант на жени с увреждания трябва да притежава предвид 
цялата получена информация. След дискусията обучителят добавя заключенията към разработения 
декалог в предишната част на сесията. 
 
Оценяване: 
 
Оценката на тази част се основава на окончателния декалог / ръководство за добра работа на 
трудовия консултант. Този продукт ще може да бъде качен на портала 
https://www.readywomentraining.eu/  
Освен това оценката ще се основава на: 

− Устна оценка и оценяване на продукцията, създадена чрез групова работа. 
− Оценка на проучвателската работа, извършена с компютър; 
− Оценяване на създадените профили; Групова оценка. 

 
 
6.3. Персонализирана интервенция 
 
Резултати от обучението:  
 

− Планиране на своята намеса, съобразявайки се с нуждите на целевата група. Тази група ще 
бъде обучавана в следващите курсове, които те ще обучават (жени с физически и / или 
сензорни увреждания). 
 

Методи / основни положения: 
 
− Дискусия; 
− Работа в екип; 
− Проучвания чрез използване на компютър; 
− Самостоятелна работа. 

 
 
Дейности (времетраене, подробно описание,… ): 
 
Тази част от уъркшопа трае 30 минути. Обучителят разделя курса на групи от по 3-4 души, за да 
работят в сътрудничество. Заниманията ще се основават на работна група по следната задача: 

 
Изработване на въпросник за проучване на пазара, за да се разберат нуждите на целевата 
група. 
Обучаващите се изготвят съвместно въпросник за проучване на нуждите и основните 
трудности за жените, които ще преминат следващото обучение, което ще разработят, или 
жените, които ще консултират в бъдеще. 
 

https://www.readywomentraining.eu/
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Оценяване: 
 
Оценката на тази част се основава на окончателна оценка на резултатите от въпросника. Тези 
продукти ще могат да бъдат качени на портала https://www.readywomentraining.eu/  
Освен това оценката ще се основава на: 

− Устна оценка и оценяване на продукцията, създадена чрез групова работа. 
− Оценка на проучвателската работа, извършена с компютър. 

 
 
6.4. Използване на социалните медии и службите по заетостта 
 
Резултати от обучението:  
 

− Умения за използване на социалните мрежи, за да се помогне на жените с увреждания да 
си намерят работа; 

− Намиране на информация за службите по заетостта в страните от ЕС, участващи в проекта. 
 

Методи / основни положения: 
 
− Дискусия; 
− Работа в екип; 
− Проучвания чрез използване на компютър; 
− Самостоятелна работа. 

 
 
Дейности (времетраене, подробно описание,… ): 
 
Тази част от семинара продължава 30 минути. 
Обучителят представя ресурси, споделени в портала https://www.readywomentraining.eu/ за 
информация и търсене на работа, във всяка държава, участваща в проекта „Готови жени“. 
 
След това обучителят представя използването на някои социални мрежи (Facebook, LinkedIn, Indeed, 
...), които са подходящи за подпомагане на жените с увреждания, когато търсят работа. 

 
 

Оценяване: 
 
Представяне на примери за профили и открит разговор за тях с колегите; 
 
Дискусия за предимствата и недостатъците на различните представени профили. 
 
 
6.5. Как да подготвим жените с увреждания да създадат своята автобиография и да се 
подготвят за явяване на интервю за работа 
 
Резултати от обучението:  
 

− Подпомагане на жените с увреждания да подготвят автобиографията си; 
− Знания как да се подготвят жените с увреждания да се явят на интервю за работа. 

 
Методи / основни положения: 
 
− Създаване на различни автобиографии и представяне пред публиката с цел избор на най-

добрия модел; 

https://www.readywomentraining.eu/
https://www.readywomentraining.eu/
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− Знания как чрез ролеви игри / виртуална презентация жените с увреждания да се подготвят за 
явяване на интервю за работа;  

− Представяне в дигитален формат на списък с най-добрите съвети за интервю за работа. 
 

Дейности (времетраене, подробно описание,… ): 
 
Тази част от семинара продължава 2 часа. 
Обучителят представя няколко примера за шаблони за автобиографии и обсъжда с групата 
идеалния шаблон за жени. 
След избирането на шаблони за автобиография за жени с увреждания обучителят обяснява някои 
методи за комуникация и за самостоятелно представяне на интервю за работа. 
Ако можем да се радваме на уъркшоп лице в лице, бихме могли да практикуваме интервю за работа, 
като двама от обучаващите се играят ролята на интервюиращ и търсещ работа, а останалата част от 
групата наблюдава и оценява дейността. 
Ако семинарът трябва да бъде реализиран онлайн, обучителят може да използва едно видео с 
презентация на етажите на асансьора elevator pitch (т. е. https://youtu.be/hGkIVxwxrCk ) и да обясни 
как да се използва този метод за обучение за интервю за работа за жени с увреждания. 

 
 
Оценяване: 
 

− Представяне на автобиографии; 
− Пряко наблюдение; 
− Оценка на взаимодействието на хората. 

 
Таблица 6.1. План за обучение на трудови консултанти 

 

Раздел № 6 / наименование: Подпомагане търсенето на работа за жени с увреждания 
 

Очаквана продължителност: 15 часа 
Основни цели: Подпомагане на жените с увреждания: да опознаят пазара на труда и 
търсените профили, да определят професионалната си цел, да засилят мотивацията си 
преди активното търсене на работа. 
РЕСУРСИ: Компютри, интернет връзка, принтер, проектор, флип чарт и консумативи 
(хартия и химикалки) и ресурси, достъпни на портал https://www.readywomentraining.eu/  

 
6.1. Заетост 
 
Резултати от обучението:  
 
15 жени са получили информация за пазара на труда и техните най-предпочитани професионални 
профили. 
 
Методи / основни положения: 
 
− Динамичен, с участие лице в лице и в онлайн формат с подкрепа в средствата, достъпни за тях 

в портала https://www.readywomentraining.eu/ .  
 
Дейности (времетраене, подробно описание…): 
 

https://youtu.be/hGkIVxwxrCk
https://www.readywomentraining.eu/
https://www.readywomentraining.eu/
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Мозъчна атака, дискусионни групи. Приблизително 3 часа. Обучението в тази сесия е в работни 
групи подобно на учебната програма за трудови консултанти и въз основа на въпросници, 
разработени в семинарите за трудови консултанти. 
В тази сесия жените ще разработят плакат с техните проблеми, нужди и възможности за работа и 
при търсене на работа. 
Обучителят представя портала https://www.readywomentraining.eu/  и ресурси за тях. 
 
Оценяване: 
 
Проучване на удовлетвореността от теорията, практиката и от преподавателския персонал. 
 
 
6.2. Самооценка на професионалната цел 
 
Резултати от обучението:  
 
15 жени ще направят анализ на професионалния си профил (SWOT анализ). 
 
Методи / основни положения: 
 
− Динамичен, с участие лице в лице и в онлайн форма с подкрепа в средствата, достъпни за тях в 

портала https://www.readywomentraining.eu/ . 
 
Дейности (времетраене, подробно описание…): 
 
Самостоятелно подготвяне на професионалния профил (SWOT). Приблизително 3 часа. Обучителят 
подпомага работата на всяка жена и ръководи участието на всяка жена в края на сесията във 
финалния дебат. 
 
Жените ще запазят SWOT анализа в своето индивидуално портфолио, като ще се продължи да се 
разработва в следващите сесии. 
 
Оценяване: 
 
Проучване на удовлетвореността от теорията, практиката и от преподавателския персонал. 
 
 
6.3. Техники за търсене на работа 
 
Резултати от обучението:  
 
15 жени получават информация за най-използваните днес техники и инструменти за търсене на 
работа. 
 
Методи / основни положения: 
 
− Динамичен, с участие лице в лице и в онлайн форма с подкрепа в средствата, достъпни за тях в 

портала https://www.readywomentraining.eu/ . 
 
Дейности (времетраене, подробно описание…): 
 
Изготвяне на досие с най-подходящите канали за търсене по отношение на търсенето на работа за 
жени с увреждания. Приблизително 3 часа. 
Жените планират и разработват своите автобиографии. 

https://www.readywomentraining.eu/
https://www.readywomentraining.eu/
https://www.readywomentraining.eu/
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Жените ще запазят досието за търсене на работа и автобиографиите в своето индивидуално 
портфолио, като ще се продължи да се разработват в следващата сесия. 
 
Оценяване: 
 
Проучване на удовлетвореността от теорията, практиката и от преподавателския персонал. 
 
 
6.4. Интервю за работа 
 
Резултати от обучението:  
 
15 жени получават обучение за необходимите умения преди интервю за работа. 
 
Методи / основни положения: 
 
− Динамичен, с участие лице в лице и в онлайн форма с подкрепа в средствата, достъпни за тях в 

портала https://www.readywomentraining.eu/. 
 
Дейности (времетраене, подробно описание…): 
 
Обучителят представя ефективни методи за комуникация и за начините на използването им при 
различните интервюта за работа. 
Обучителят представя различни типове интервюта за работа и чрез метода на мозъчната атака 
жените обсъждат основните си притеснения относно интервютата за работа. 
След това се използва методът на ролевата игра, за да се работи по интервютата за работа. Едни 
жени участват като интервюиращи, други като търсещи работа, а трети като оценители / 
наблюдатели. 
В края на сесията курсът се оценява чрез въпросник, а обучителят оценява индивидуалното 
портфолио. 
 
Оценяване: 
 
Проучване на удовлетвореността от теорията, практиката и от преподавателския персонал. 
Преглед на индивидуалното портфолио на всяка жена. 
 

Таблица 6.2. План за обучение на жени с увреждания 

 

12. Бележки / Други препоръки 

-Съдържание на курса за обучение за жени с увреждания- 

ПАЗАР НА ТРУДА И ПРОФЕСИОНАЛНА ЦЕЛ 

Ще се съсредоточим върху два основни елемента, които да вземем предвид в началото на 
процеса на търсене на работа, като познаването на пазара на труда и професионалната цел. 

Трябва да планираме професионалната си кариера с ясна цел и това има място на настоящия 
пазар на труда, ако искаме да постигнем очакванията си. Много е важно да знаем как да 
преценим какво притежаваме, какво искаме и какво можем да постигнем (SWOT анализ). 

https://www.readywomentraining.eu/
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От съществено значение е да познаваме нашия пазар на труда в зависимост от мястото, в 
което трябва да взимаме реални решения въз основа на настоящата ни позиция. Когато 
говорим за място, това може да бъде местен, регионален, национален или международен 
ареал в зависимост от нашата възможност за пътуване. 

Познаването на пазара на труда предполага наличието на информация за нововъзникващите 
професии в нашата област на търсене и професионалните профили, които са най-ценени и 
търсени от компаниите. 

През последните години националният и международният пазар на труда претърпя промени 
на социологическо, икономическо и технологично ниво, като тези промени водят до 
изчезването на някои работни места и появата на нови. Това са нови източници на заетост, 
професии, при които заетостта нараства. Много актуални например са всички онези, които са 
свързани с новите информационни технологии. 

През последните години условията на труд претърпяха промени по отношение на 
изискванията на съвременните компании, които търсят хора с много специфични профили и 
които се адаптират към новите форми и работни взаимоотношения между работници и 
компании. 

Източниците на заетост възникват в определени сектори на дейност като последица от 
появата на нови потребности в нашето общество. Те са свързани с пазара на труда с голям 
потенциал за растеж. В момента има професионални области, които имат висок потенциал за 
растеж и създаване на работни места. 

Примери за източници на заетост биха били домашните услуги, грижите за деца, 
информационните и комуникационни технологии, професионалното ориентиране, околната 
среда и др. 

В настоящия пазар на труда се е преминало от говорене за обучение и трудов опит към 
говорене за КОМПЕТЕНТНОСТИ, към оценяване на ОТНОШЕНИЕТО по-високо от 
подходността. 

При всяко търсене на работа трябва да извършим анализ как трябва да се възползваме от 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, които ни се предоставят и как да се предпазим от потенциални ЗАПЛАХИ. 

Когато говорим за възможности, ние визираме онези положителни и благоприятни фактори, 
които пораждат предимства при намирането на работа. 

И когато говорим за заплахи, имаме на онези ситуации от обкръжаващата среда, които могат 
да ни доведат до провал и неприемане на работа. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ И ПРОФЕСИОНАЛНА ЦЕЛ 

ПОЛОЖИТЕЛНИ ФАКТОРИ 
(ПРЕДИМСТВА) 

ОТРИЦАТЕЛНИ ФАКТОРИ 
(НЕДОСТАТЪЦИ) 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБОСТИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
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Също така е необходимо да се вземат предвид пътищата за достъп до пазара на труда - чрез 
публична или частна заетост или в сферата на самостоятелната заетост. 

Понастоящем моделът на пазара на труда се характеризира с гъвкавост и преценяване на 
други възможности, като една от тези опции е да се избере включването в международния 
пазар на труда. Този пазар е със свои собствени изисквания, които трябва да се вземат 
предвид: 

ИНФОРМИРАЙТЕ 
СЕ 

АНАЛИЗИРАЙТЕ СВЪРЖЕТЕ СЕ С 
ПУБЛИЧНИТЕ 

СЛУЖБИ 

ОБУЧЕНИЕ  

Преди решението 
коя държава да 

се избере 

Владеене  на 
езици 

Там те учат да се 
развиваш в 

избраната от теб 
страна. 

Програми, които 
предлагат 

инициативи за 
обучение в 

чужбина (eures 
network, work 

around the world, 
executive training 

program)  
 

ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА 

Живеем потопени в ерата на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и 
дигиталните умения. 

  Дигиталната компетентност е съвкупността от знания, умения, комтетентности, нагласи и 
мотиви за използването на технологични инструменти и РЕСУРСИ. 

−  ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ОНЛАЙН ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА: 

1. Дигитални знания;; 

2. Комуникация в мрежата; 

3. Управление на информацията; 

4. Работа в мрежата; 

5. Непрекъснато обучение; 

6. Стратегическа визия; 

7. Лидерство в мрежата; 

8. Фокус върху резултатите. 

Двата известни вида търсене на работа са: 
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− Търсене на работа извън мрежата: традиционна форма за набиране на персонал чрез 
нетехнологични средства. Ръчно представяне на автобиография, оферти в пресата, 
рекламни табла и лични контакти. 

− Онлайн търсене на работа: този тип търсене се извършва чрез интернет чрез достъп до 
инструменти като имейл, специфични портали за работа, социални мрежи или уеб 
страници и други. 

Предимствата на онлайн търсенето на работа са бързина, актуална и директна информация, 
по-голям обхват, спестяване на време. 

За тази цел трябва да знаем как да се ориентираме в интернет, да познаваме основното 
използване на мобилното приложение и да знаем как да подготвим CV 2.0. 

CV 2.0 е дигиталният инструмент, който ни позволява да направим данните и 
професионалните си умения видими чрез Интернет, когато търсим работа. Чрез CV 2.0 имаме 
възможност за вмъкване на връзки, той предава оригиналност и интерес, позволява да се 
публикува автобиографията на няколко езика и допуска възможност за добавяне на 
видеоклипове (http://www.tumeves.com/), където са изтъкнати професионалните качества и 
постижения . 

− ОНЛАЙН ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАЕТОСТ 

Все повече компании използват онлайн инструменти за подбор на персонал, като за тази цел 
се засилва използването на социалните мрежи. Директният контакт между компанията и 
кандидата чрез мрежата дава предимства за двете страни чрез взаимосвързаност. За 
компанията позволява да се знае мотивацията, пригодността и нагласите на кандидата. 

Кандидатът има възможност да се запознае с компанията, в която иска да работи, и да се 
свърже с тази, която най-добре отговаря на неговия профил. 

Съществуващите източници на заетост са: 

Портали за работа 

Уебсайт, показващ предлагането и търсенето на пазара (Infojobs, Infoempleo, Laboris, Monster, 
Virtual Employment Office, Tecnoempleo, Colejobs). 

Търсещи работа. 

Дава възможност за намиране на работни места, които са публикувани в различни портали 
за работа (Bizneo, Indeed, Jobaprido и Trovit). 

Фирми за временна работа. 

Компании, които отстъпват свои собствени работници на компании потребители за 
определен период от време (Adecco, Randstad, Grupo Bcm, Temporary Work и Ananda 
temporary work). 
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Агенции за временна работа: 

Те са субекти, които понякога се координират с публичните служби по заетостта или си 
сътрудничат чрез споразумение с публичните служби по заетостта. 

Фирмени уебсайтове: 

Почти 80% от испанските компании имат уеб страници, число, което постоянно се увеличава. 

Оферта в социални и професионални мрежи:  

Най-използваните социални мрежи са Facebook и Twitter. Професионалните мрежи са 
платформи, насочени към управление на профила или професионалната кариера. Най-
използваните професионални мрежи са: LinkedIn, Xin и Viadeo. 

Апликации за заетост: програми, които са инсталирани на мобилно устройство и които 
осигуряват незабавен достъп, без да се налага да търсите в интернет. Най-използваните са 
Jobeeper и Crowd job. 

Други източници на онлайн заетост са блоговете, уебсайт, в който един или повече автори 
публикуват статии със собствени идеи и мнения. 

Службите за предизвестие за заетост ни изпращат известия всеки път, когато пристигне 
актуализация по интересуваща ни тема. Най-използваните са: Google alerts и Feedly. 

 

− ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА И ВИДОВЕ ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА 

Интервюто за работа е още една стъпка в процеса на подбор за заемане на свободна 
позиция в дадена компания. Това е най-важният момент от процеса, до който имат достъп 
само кандидати с възможност да бъдат включени на свободната позиция, въпреки че самото 
интервю не гарантира, че кандидатът е окончателно избран. 

Интервюто не е разпит, а диалог с въпроси и отговори, при който интервюиращият и 
интервюираният ще се опитат да разрешат своите съмнения: интервюиращият ще се опита да 
се увери, че кандидатът е идеалният за свободната позиция, а кандидатът - че работата го 
интересува и устройва. 

Структура на интервюто за работа. Трите основни фази, в които е структурирано интервюто за 
работа са: 

 Представяне. Това е началният момент, в който се представяте на интервюиращия и 
той накратко описва длъжността. През това време проявете интерес и решителност. 

 Разгръщане. Интервюиращият иска да знае подробности за вашето обучение, 
професионалния ви опит, уменията ви и др. Възползвайте се от този момент, за да се 
покажете в най-добрия си образ. Много е важно да запомните добре данните и 
датите, които се появяват във вашата автобиография и да сте наясно с аспектите, които 
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искате да подчертаете, какви са уменията, които притежавате, какво ви отличава от 
другите и защо смятате, че сте идеален за това работа. 

 Приключване. На този етап можете да зададете въпроси относно работата и 
компанията (работни часове, вид договор, заплата и т.н.) или да изясните всеки 
момент, който не сте разбрал. 

Важни аспекти за успешно интервю: 

 Аспекти, които трябва да обмислите преди интервюто: да сте наясно какво можете да 
предложите, да познавате компанията и да знаете за свободните работни места, да 
подготвите въпроси, които да зададете на интервюиращия, да запомните данните и 
подробностите от автобиографията си, да се погрижите за облеклото и личната си 
хигиена. 

 Отрицателни аспекти, които трябва да избягвате: да показвате проблеми с 
достъпността или мобилността, да показвате признаци на агресивност или слаб 
контрол, признаци на суровост или лоша адаптивност, да не изглеждате много 
отговорен, да не изглеждате много динамичен, че закъснявате, да изглеждате като че 
ли сте неуверен в себе си. 

Типове интервюта. Съществуват различни типове интервюта в зависимост от целта на 
селекцията. 

 Затворено интервю. Затвореното интервю няма да е най-спонтанното, на което ще 
попаднете. Състои се от поредица от въпроси, които се стремят да разкрият 
напълно вашите способности и квалификация. 

 Отворено интервю. Това е неструктурирано интервю, в което интервюиращият 
задава малко или много общи въпроси. Целта е да се оцени как кандидатът се 
развива в неизвестна среда, способността му за анализ, аргументация, проверка 
на достоверността и синтез на предложеното съдържание, оценка на способността 
му да действа в професионална среда. 

 Смесено интервю. Това интервю е много разпространена комбинация от 
предишните два типа. 

 Интервю за напрежение или стрес. Този тип интервю се стреми да постави 
кандидата до границата на стреса, за да се наблюдава как реагира. Ако това е 
позиция, която изисква висока поносимост на натиск, интервюиращите ще се 
стремят да открият прекалено чувствителни или прекалено нервни хора, за да се 
избегнат проблеми в бъдеще. Ще забележите, че сте подложени на стрес интервю, 
ако въпросите са странни, лични или дори значително се различават по 
съдържание един от друг. 
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 Интервю за компетентности. В това интервю вашият събеседник ще се стреми да 
разбере освен дали сте академично подготвен за позицията, дали имате личните 
умения за управление или работа в екип. Може да е един от най-трудните видове, но 
ако сте избран, можете да сте убеден, че заслужавате работата си. 

 Структурирано интервю. При структурираното интервю интервюиращият задава 
определени въпроси на всички кандидати, за да има точно сравнение на отговорите 
им. Обикновено се задават въпроси не само за опознаване на кариерата или на 
особеностите на характера на начинаещия професионалист, но и въпроси, свързани с 
конкретната работа, за която се кандидатства. 

 Групово интервю. Определят се няколко кандидати, между шест до десет, прави се 
симулация на ситуация в група, при която трябва да се обсъди тема, за да се стигне до 
заключения. Целта на това интервю е да се получи информация за капацитета на 
взаимоотношенията и за поведението на кандидатите в група. 
 

 Интервю панел. Може да сте попаднали на интервю за работа, в което е имало повече 
от един интервюиращ. Това се квалифицира като интервю панел. Всички 
интервюиращи често задават въпроси на кандидата и всички внимават за обратната 
връзка, за да подкрепят допълнително мнението си. 
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