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1. ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА 
 
За нискоквалифицирани възрастни, които са изложени на риск от социално 
изключване, търсещи работа на пазара на труда или за тези, които търсят работа за 
първи път, правилното търсене на работа, кандидатстването, подготовката и отиване 
на интервю могат да бъдат сериозно предизвикателство.  

Този модул има за цел активното участие на обучаващите се в развитието на знания, 
умения и способности за да могат да демонстрират резултатите от този модул. 
Модулът може да бъде адаптиран, за да отговори най-добре на нуждите на обучаемите. 
Обучаемите срещат трудности при търсене на работа и подготовка за интервюто. 
Модулът създава и инструменти за институции, които подкрепят и се грижат за 
възрастни, които са изложени на риск от социално изключване. Разработеното 
съдържание ще им помогне да разберат процеса на интервюто и да увеличат 
шансовете за успех при получаването на кандидатурата.  
 

1.1. За какво става дума 

Интервюто за работа най-често се определя като среща, където работодателят се 
опитва да види дали лицето, което е кандидатствало за работа (т.е. търсещия работа) е 
правилното, като му зададе различни въпроси, свързани с работата и не само с нея. 
Търсещите работа по този модул, въз основа на целевата група по проекта, са 
нискоквалифицирани възрастни, които са изложени на риск от социално изключване. 
Това са хора, които кандидатстват за работа, искат да успеят в интервюто и да си 
намерят работа. Целта на този модул е да повиши самоувереността на обучаемите, като 
ги подготви за интервю и да предостави информация относно процеса на интервюто 
(преди, по време и след интервюто). Ефективната подготовка за интервюто за работа 
прави голямата разликата. Обучаемите ще научат каква е стратегията на интервюто и 
какво включва. 
 

1.2. Анализ на потребностите на обучаемите/Първични тестове 

Преди да отидете на интервю или дори да кандидатствате за работа, можете да си 
направите личностен и/или такъв за пригодност. Такива тестове могат да измерват 
доколко обучаемият е подходящ за позицията, за която кандидатства. Тестовете за 
пригодност помагат на обучаемия да оцени своите текущи способности спрямо 
конкретна работна позиция, докато личностните тестове са предназначени да 
разберат какъв е обучаемият като човек и да предоставят информация за 
неговата/нейната свързана с работата личност (например как той/тя действа в 
различни ситуации) , как работи с други хора на работното място и т.н. Тези тестове са 
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кратки и се състоят от въпроси и/или твърдения, на които обучаемият 
отговаря/реагира, въз основа на неговата/нейната личност.  

 

 

 

1.3. Резултати от обучението 

След края на този модул учащите ще трябва да могат: 

1. да разберат целта на интервюто 
2. да разберат какво се прави и какво не се прави на интервюто за работа 
3. да дават отговори на най-важните въпроси за интервюто 
4. да практикуват добри умения по време на интервюто за работа 
5. как да напишат мотивационно писмо и автобиография  

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА 
Основната информация за конкретния модул е посочена по-долу (за повече 
информация вижте презентациите): 
 
2.1. Секция 1: Подготовка за интервю за работа  
(за повече информация вижте презентацията в Анекс 1) 

• Търсене на работа и бързо четене за търсещите работа 
• Изследване преди интервюто 
• Какво да правим и какво не по време на интервюто   

 
2.2. Секция 2: Работа в мрежа и взаимодействие  
(за повече информация вижте презентацията в Анекс 2) 

• Защо мрежите на работното място са важни 
• Как мога да изградя мрежи и как мога да общувам с други служители и с моя 

пряк ръководител 
• Как мога да си сътруднича с екипа 

 
2.3. Секция 3: Писане на ефективно мотивационно писмо и 

автобиография   
(за повече информация вижте презентацията в Анекс 3) 

• Какво е мотивационно писмо? 
• Различни типове мотивационни писма 
• Какво да включите и какво не в мотивационното си писмо 
• Четене на примерни мотивационни писма. 
• Автобиография 
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2.4. Секция 4: Лично представяне (например име, произход, умения, 

предишен опит, интереси)  
(за повече информация вижте презентацията в Анекс 4) 

• Отговаряне на общите въпроси на интервюто за работа 
• Задаване на въпроси 
• Договаряне на вашата заплата и обезщетения  

3. ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ  

Обучителят може да разработи собствен тест по въпросите, разгледани в този модул. 

4. CURRICULUM OUTLINE  
 

Времетраене Учебна дейност/Съвети към обучители Материали Източник 
10 мин 
 
 
15  мин  
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 мин  
 
 
 
 
 

Въведение: Обучителят запознава 
обучаемите със съдържанието на модула.  
 
Дейност 1: Ледоразбивач  
Обучаемите са разделени по двойки. Всеки 
от обучаемите трябва да задава въпроси 
за своя партньор и да записва всякаква 
информация за него/нея. Някои от 
въпросите, които те могат да зададат, са 
следните: 
• Как се казваш? 
• Къде си роден? 
• Можеш ли да ми разкажеш за себе 
си? 
• Кога и къде си работил/учил преди? 
• Какво искате да получите от този модул? 
 
Когато приключат, те трябва да 
представят своя партньор на другите 
обучаеми.  
 
 
Дейност 2: Презентация 1 - Изграждане 
на знания I 

• Търсене за работа и бързо четене за 
търсещите работа 

• Флипчарт; 
• Maркер; 
• химикалки 

и листчета 
за  
записване 
за 
обучаемите
; 

• Маркери + 
хартия A3 
за 
обучаемите
; 

• Лепящи 
бележки; 

• Проектор и 
екран; 

• Лаптоп 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентац
ия в Анекс 
1  



                                                                                              

            

 

Pa
ge

6 

Времетраене Учебна дейност/Съвети към обучители Материали Източник 
 
 
 
 
 
20 мин  
 
 
 

• Изследване преди интервюто 
• Какво да правим и какво не на 

интервю за работа   
 

Дейност 3: Обиколете наоколо  

Обучителят ще залепи различни цитати 
на стената (напр. „пристигнете рано“, 
„Покажете ентусиазъм“, „Опишете 
постиженията си” и т.н., както и такива 
„Покажете липсата на познания за 
компанията”, „Оставете мобилния си 
телефон включен”, „ Разговаряйте за 
заплатата си, дори ако не ви попитат и т.н. 
Обучителят моли обучаемите станат от 
местата си , да се разходят из стаята, като 
четат всеки един от цитатите. Когато 
всички обучаеми си изберат цитат 
(можете да имате повече от един човек 
със същ цитат), те ще обяснят на групата 
защо са се спрели на него и какво според 
тях стои „зад него“.   

Обучителят може да напише ключови 
идеи или думи на флипчарта. В края на 
семинара тези думи/ключови идеи могат 
да предизвикат допълнителни въпроси за 
дискусии. 

20 мин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 мин 

Дейност 4: Презентация 2; Изграждане 
на знания II 

• Защо мрежите на работното 
място са важни? 

• Как мога да изградя мрежи и как 
мога да взаимодействам с 
другите служители и с моя пряк 
ръководител? 

• Как мога да си сътруднича с 
екипа?  

 
 
 
Дейност  5: Вникване в прочетеното и 

• Флипчарт; 
• Maркер; 
• химикалки и 

листчета за  
записване за 
обучаемите; 

• Маркери + 
хартия A3 за 
обучаемите; 

• Лепящи 
бележки; 

• Проектор и 
екран; 

• Лаптоп 
 

Презентац
ия в Анекс 
2 
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Времетраене Учебна дейност/Съвети към обучители Материали Източник 
 
 
 

размисли над него 
 
Обучителят кани участниците да прочетат 
текста „Въведение в бизнес мрежата“ (виж 
Модул 1 - Анекс 5). 
 
Обучаемите трябва да обмислят коя е най-
важната полза от тяхна гледна точка и да 
споделят своите разсъждения с другите 
обучаеми. 
 

 
 
 
 
 
 

20 мин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дейност 6: Презентация 3; Изграждане 
на знания III 

 
• Попълнете формуляр за 

кандидатстване. 
• Какво да включите и какво не във 

Вашето мотивационно писмо - 
напишете правилното 
мотивационно писмо 

• Четене на примерни мотивационни 
писма. 

 
 
Дейност 7: Попълнете формуляра за 
кандидатстване 
онлайн https://www.jotform.com/form-
templates/simple-job-application-form  
 
Обсъдете проблемите, с които се 
сблъскахте, и намерете решение на тези 
проблеми с другите обучаеми и вашия 
обучител.  

• Флипчарт; 
• Maркер; 
• химикалки и 

листчета за  
записване за 
обучаемите; 

• Маркери + 
хартия A3 за 
обучаемите; 

• Лепящи 
бележки; 

• Проектор и 
екран; 

• Лаптоп 
 

Презентац
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20 мин  
 

Дейност 8:  Презентация 4; Общи 
въпроси за интервю за работа - мостра  

 
Activity 9: Ролева игра  
Стъпка 1: Гледайте това видео  
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlO
cxgVI (видеоклип 6:13 минути: Какви са 
очакванията ви за заплата? Научете как да 
отговорите на този въпрос за интервю ✓) 
  

• Флипчарт; 
• Maркер; 
• химикалки и 

листчета за  
записване за 
обучаемите; 

• Маркери + 
хартия A3 за 
обучаемите; 
 

 

Презентац
ия в Анекс 
8 

https://www.jotform.com/form-templates/simple-job-application-form
https://www.jotform.com/form-templates/simple-job-application-form
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI
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Времетраене Учебна дейност/Съвети към обучители Материали Източник 
Стъпка 2: С партньора си подгответе 
диалог между работодател-служител, като 
се опитате да преговаряте за заплатата си 

Оценка (за проверка на 
увеличаването на знанията) 

Обучаемите ще демонстрират своето интервю (ролева 
игра), използвайки своите знания, умения и умения, 
придобити от този модул. 

Обратна връзка от учащите Помолете обучаемите да попълнят въпросника за 
обратна връзка 

 

5. FURTHER READING AND FURTHER DEVELOPMENT  
С настоящото се предоставят връзки към по-нататъшно четене и описание на 
възможностите за обогатяване на необходимата информация за по-нататъшно 
развитие и интеграция с други курсове: 
 

1. https://www.16personalities.com/personality-types (Типове личности на различни езици) 
 

2. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--
YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.p
pt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy (Power Point презентация: Интервюто за работа)  

 
3. https://www.psychometricinstitute.com.au/pre_employment_testing_practice.html (Личност

ни и тестове за пригодност)  
 

4. https://www.thebalancecareers.com/student-job-interview-questions-and-answers-2063815  
(Статия) 

 
5. https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-tricky-

interview-questions-and-how-to-answer-them (Article) 
 

6. https://www.careerbuilder.com/advice/how-to-answer-10-tough-interview-questions 
(Статия)  

 
7. http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/downloads/pdf/interview_quiz.pdf  (Тест за интервю) 

 
8. https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatest-

weakness.html (Видео)  
 

9. http://www.mycareerquizzes.com/job-interview-test (Тест за интервю за работа - 
самооценка)  
 

10. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-
Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pro
mo (Безплатен личностен тест) 

https://www.16personalities.com/personality-types
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.ppt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.ppt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.ppt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://www.psychometricinstitute.com.au/pre_employment_testing_practice.html
https://www.thebalancecareers.com/student-job-interview-questions-and-answers-2063815
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-tricky-interview-questions-and-how-to-answer-them
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-tricky-interview-questions-and-how-to-answer-them
https://www.careerbuilder.com/advice/how-to-answer-10-tough-interview-questions
http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/downloads/pdf/interview_quiz.pdf
https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatest-weakness.html
https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatest-weakness.html
http://www.mycareerquizzes.com/job-interview-test
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
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11. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-

Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pr
omo  (Безплатен тест за пригодност) 

 
12.  https://www.thebalancecareers.com/free-cover-letter-examples-and-writing-tips-2060208 

(Пример за мотивационно писмо)  
 

13. https://www.youtube.com/watch?v=43hKvrQsjFI&feature=youtu.be (Видео: 7 съвета за 
мрежова работа на работното място - 4.42 минути) 
 

14. https://www.youtube.com/watch?v=tu7U8T9r414 (Видео : #OfficeHours: Значението на 
работа в мрежа и как ефективно да използвате мрежата за търсене на работа - 1 час) 
 

15. https://www.thebalancecareers.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569 
(Статия) 

 
16. https://www.youtube.com/watch?v=ZPhoEOdQxn4  (Видео 13:30 минути: Защо не мога да 

намеря работа? - 5 причини защо) 
 

17. https://www.youtube.com/watch?v=pMRO2dl9z3w (Видео 12:21 минути: Разкажи ми за 
себе си - научи това  трик номер едно за впечатляване на мениджърите при наемане на 
персонал 

 
18. https://www.youtube.com/watch?v=J_g7wCHh7q0 (Видео 10:24 минути: Какви са вашите 

слабости? Научете как да отговорите на този въпрос за интервю за работа ✓) 
 

19. https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=2  (видео 4:49 минути: Какви са вашите силни страни? Научете как да 
отговорите на този въпрос за интервю за работа ✓) 
 

20. https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1
TU3T81tBfF7Wo (видео 8:11 минути: Защо да ви наемаме? Научете как да отговорите на 
този въпрос за интервю за работа ✓) 
 

21. https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1T
U3T81tBfF7Wo (видео 6:10 минути Цел на биографията - Научете как да напишете най-
добрата автобиография ✓) 
 

22. https://www.youtube.com/watch?v=ihT-
LSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10 (видео 6:30 минути: 
Какви въпроси да зададете по време на интервю за работа? ✓) 
 

23. https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW
1TU3T81tBfF7Wo (видеоклип 7:20 минути: Как да продължим след интервю?✓) 
 

https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.thebalancecareers.com/free-cover-letter-examples-and-writing-tips-2060208
https://www.youtube.com/watch?v=43hKvrQsjFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tu7U8T9r414
https://www.youtube.com/results?search_query=%23OfficeHours
https://www.thebalancecareers.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569
https://www.youtube.com/watch?v=ZPhoEOdQxn4
https://www.youtube.com/watch?v=pMRO2dl9z3w
https://www.youtube.com/watch?v=J_g7wCHh7q0
https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=ihT-LSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ihT-LSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
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24. https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=14 (видео 2:29 минути: Какво да кажем в края на интервю за работа? (Как 
да завършим интервюто) ✓ 
 

25. https://www.youtube.com/watch?v=j-RZRE1MCRI (видеоклип 11:33 минути: 
Благодарствен имейл след интервюто – научете този трик номер едно за удвояване на 
шансовете си ✓) 
 

26. https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI (видеоклип 6:13 минути: Какви са 
очакванията ви за заплата? Научете как да отговорите на този въпрос на интервюто ✓) 
 

27. https://www.youtube.com/watch?v=415mCSfJIjE (видео 9:52 минути: Къде виждате себе 
си след 5 години? Научете как да отговорите на този въпрос за интервю за работа и да 
получите работата ✓) 
 

28. https://www.youtube.com/watch?v=qqbekQ7MPEI видеоклип 5:10 минути: Къде виждате 
себе си след 5 години? Научете как да отговорите на този въпрос за интервю за работа и 
да получите работа ✓) 
 
 
 

6. АНЕКСИ 
 
• Модул 1 - Анекс 1 - Презентация 1 (ppt 1): Подготовка за интервю за работа 
• Модул 1 - Анекс 2-Презентация 2 (ppt 2): Работа в мрежа и взаимодействие 
• Модул 1 - Анекс 3: Въведение в бизнес мрежата 
• Модул 1 - Анекс 4-Презентация 3 : Писане и ефективно мотивационно писмо и 

автобиография 
• Модул 1 - Анекс 5: Мотивационно писмо Образец 1 
• Модул 1 - Анекс 6: Мотивационно писмо Образец 2 
• Модул 1 - Анекс 7: Образец на автобиография 
• Модул 1 - Анекс 8 - Презентация 4 (ppt 4): Лично представяне 

https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=j-RZRE1MCRI
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI
https://www.youtube.com/watch?v=415mCSfJIjE
https://www.youtube.com/watch?v=qqbekQ7MPEI
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МОДУЛ 1 

Подготовка за интервю за работа 
 



Общ преглед 
Какво е интервю? 
Цел на интервюто 
Търсене на работа 
Бързо четене за търсещите работа 
Изследване преди интервюто 
Какво се прави  и какво не по време на 

интервюто 



Какво е интервю? 
 

 Интервюто е лична среща между хората. 
 Лицето, което отговаря на въпросите на интервюто, се нарича 

интервюиран. Лицето, което задава въпросите от интервюто, 
се нарича интервюиращ. 

 Целта на интервюто е страните да се видят един друг и/или 
да се опознаят.  
 

 Интервюто е процедура, предназначена за получаване на 
информация от устни отговори на устни запитвания - Gary 
Dessler 
 Интервюто е всеки планиран разговор с конкретна цел, 
включващ две или повече лица - Thill и Bovee 

 



Видове интервю 
• Поведенчески интервюта 
• Интервюта с казуси 
• Интервюта, основани на 

компетенции 
• Изходни интервютата 
• Окончателно интервю 
• Групови интервюта 
• Информационно интервю 
• Интервюта на обяд и вечеря 

• Фалшиви Интервюта 
• Интервюта извън обекта 
• Интервю на работоното 

място 
• Интервю за работа на 

панела 
• Телефонни интервюта 
• Второ интервю. 
• Структурирано интервю 
• Неструктурирано интервю 

за работа 
• Видео интервюта 



Търсене на работа  

Списък с обяви за работа, професионални 
сайтове за работа 

& 
социални медии 



Разработване на стратегия  
Когато разработване своята стратегия за търсене, 

вие трябва: 
Създайте списък с 5-10 организации, с които 

най-много бихте искали да работите. 
Създайте втори списък с организации, към 

които имате интерес. Направете някои 
изследвания и направете някои връзки.  

 



Направете списък на някои 
работодатели и след това започнете  

търсенето 
Възможни източници:  
Web сайтове 
Годишни доклади 
Материали за набиране на персонал 
Маркетингови материали 
Статии в медиите 
Бази данни и други ресурси 
И социалните медии! 

 



Правим Не правим 

-Изучаване на компанията 
-Подгответе отговорите си 
-Облечете се правилно 
-Планирайте маршрута си 
-Вземете допълнителни 
автобиографии 
-Пристигнете по-рано 
-Бъдете учтиви 
-Осигурете си твърдо 
ръкостискане 
-Изчакайте 
-Поддържайте контакт с очите 
-Покажете ентусиазъм  
-Разкажете за вашите 
постижения 
-Разазвийте на вашите отговори 
-Оценете компанията 
-Предложете ползите от вас  
-Задайте въпроси 
-Акцентирайте желанието си 

     
 

   

-Използвате колоритен език 
-Небрежно облечен 
-Да се «гипсирате» 
-Бъдете агресивни или 
самомнителни 
-Да говорите безизразно 
-Действате отчаяно 
-Да сте негативен 
-Твърде дълги паузи  
-Оставяте мобилния си телефон 
включен 
-Водите разговор за заплатата, 
освен ако не е поискан 
-Лъжете 
-Миришете не добре 
-Показване на липса на познания 
за компанията 
-Бойте се да поискате разяснение 
-Приемате прекалено лично 
-Актът като купувач на прозорци 

   
   

Какво да и  
какво да не  
правим по  
време на  
интервю   
 



Източници 

https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/  
 
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/  

https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/






МОДУЛ 1 

Работа в екип и взаимодействие 



Общ преглед  

 Защо екипите на работното място са важни? 
 Как да изградя екип и как да 

взаимодействам с другите служители и с 
прекия си ръководител? 

 Как да си сътруднича в екипи?  

 



 Работа в екип 
 

Работата в екип с вашите колеги е важна и 
полезни за кариерното ви развитие. 
 
Търсещите работа трябва да разберат, че работата в 
екип е важна за изграждане на взаимоотношения. 

 
Екипа се състои от хора, които сте срещнали в 
лице или онлайн. 

 
 



Как се създава екип 
Направете присъствието си забележимо. 
Бъди дружелюбен. 
Участвайте в събития онлайн или офлайн. 
Приветствайте с добре дошли новодошлите. 
Отидете до местата, където колегата ви е «запецнал» и се 

опитайте да помогнете. 
Не се възползвайте от другите, но ако можете се опитайте 

да помогнете. 
Бъдете добър слушател. 
Ако имате някакъв въпрос, не се страхувайте да попитате 

свой колега или прекия си ръководител. 
Помислете и пожелайте връзката ви да продължи дълго. 
Поддаржайте връзка с всички, с които се свързвате. 



Как да си сътруднича в екипа?  

 Накарайте хората да работят с вас за едни и 
същи цели 

 Задайте очаквания 
 Използвайте технологични инструменти 
 Бъдете отворени за всичко 
 Правете ефективни срещи на екипа 



КАРИЕРЕН ТЕСТ 
 Какъв тип екип отговаря най-

добре на вашата личност? 
 

https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality 

 

https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality


Източници 
• https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-

interviews/  
• https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/ 
• https://www.topresume.com/career-advice/5-ways-to-network-with-your-

current-colleagues   
• https://www.quickbase.com/blog/the-5-best-ways-to-collaborate-with-your-

team  
• https://www.topresume.com/career-advice/ways-to-expand-professional-

network  
 

https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/
https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/
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МОДУЛ 1 – АНЕКС 3. ВЪВЕЖДАНЕ В БИЗНЕС МРЕЖИТЕ   

Бизнес мрежата е наистина ценен начин да разширите знанията си, да се поучите от успеха 
на другите, да създадете нови клиенти и да разкажете на другите за вашия бизнес. 

Силно препоръчваме бизнес мрежи като начин за привличане на нови клиенти и изграждане 
на устойчив бизнес. Тук са описани 9 предимства за собствениците на предприятия, които се 
включват в бизнес мрежите: 

1.   Привличане на вниманието/Разрастване на бизнеса 

Това е може би най-очевидната полза и причината, поради която повечето собственици на 
бизнес решават да участват в мрежови дейности и да се присъединят към мрежови групи. 

Голямата новина е, че препратките, които получавате чрез работа в мрежа, обикновено са с 
високо качество и през повечето време дори са предварително квалифицирани към вас. След 
това можете да проследите тези препратки и да ги превърнете в клиенти. Така че вие 
получавате много по-високо качествен резултати от мрежата, отколкото от други форми на 
маркетинг. 

Разрастването на бизнеса от работа в мрежа е основното предимство, но има и много други. 

2.   Възможности 

С мотивирана група от собственици на бизнеси идва изобилие от възможности! Винаги има 
много възможности, които идват от работата в мрежа и всъщност това е мястото, където 
ползите от бизнес мрежите са огромни! 

Възможности като съвместни предприятия, клиенти, партньорства, възможности за говорене 
и писане, бизнес или продажби на активи ... списъкът може да продължава, а възможностите 
в мрежата са наистина безкрайни. 

Уверете се, че качвате на борда с подходящите възможности и не се поддавайте на всяка 
възможност, която се появи по пътя ви. Възможностите, в които се включвате, трябва да се 
съгласуват с вашите бизнес цели/визия, в противен случай може да откриете, че въртите 
колелата, преследвайки възможността след възможност и не стигате до нищ. 

3.   Връзки  

Бизнес мрежата може да бъде от полза за вашия бизнес по много начини 

"Това не е КАКВО знаете, а КОЙ познавате". Това е така в бизнеса. Ако искате наистина 
успешен бизнес, тогава трябва да имате чудесен източник на подходящи връзки във вашата 
мрежа, на които можете да се обадите, когато имате нужда от тях. 
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Мрежата ви осигурява чудесен източник на връзки и наистина отваря врати, за да говорите с 
много влиятелни хора, с които иначе няма да можете лесно да говорите или да намерите. 

Не става въпрос само за това, с кого се свързвате директно - този човек вече ще има и 
собствена мрежа, към която можете да се включите. Затова задайте правилните въпроси, за 
да разберете дали човекът, с когото сте в мрежа, знае с кой искате да се запознаете! 

4.   Съвет 

Наличието на съмишленици, собственици на бизнес, с които общувате, също ви дава 
възможност да получите съвет от тях за всякакви неща, свързани с вашия бизнес или дори с 
личния ви живот и да получите този важен баланс между работата и личния живот. 

Работата в мрежа е чудесен начин да се възползвате от съвети и опит, които иначе не бихте 
могли да получите. Просто се уверете, че получавате солидни съвети от правилния човек - 
някой, който всъщност знае какво трябва да знаете и не само ви дава мнението си за нещо, в 
което нямат или имат много малко опит. 

5.   Създаване на собствен профил  

Да бъдеш видим и да си забелязан е голяма полза от работата в мрежа. Уверете се, че 
редовно посещавате бизнес и социални събития, които ще ви помогнат да опознаете лицето 
си. След това можете да си помогнете за изграждане на репутацията си като осведомен, 
надежден и подкрепящ човек, като предлагате полезна информация или съвети на хора, 
които се нуждаят от нея. Също така е по-вероятно да получите повече насоки и препратки, 
тъй като вие ще бъдете този, който се появява в главата им, когато се нуждаят от това, което 
предлагате. 

6.   Положително влияние 

Хората, с които се движиш и говориш, влияят на това кой си и какво правиш, така че е важно 
да се обграждаш с положителни, възвисяващи хора, които да ти помагат да растеш и да се 
развиваш като собственик на бизнес. Мрежата е чудесна за това, тъй като собствениците на 
фирми, които използват мрежи, обикновено са хора, които наистина се стремят да я 
подобрят, позитивни и вдъхновяващи. 

7.   Повишена увереност 

Чрез редовното общуване в мрежите и възможността да говорите с хора, които не знаете, ще 
ви даде толкова повече увереност, колкото повече го правите. Това е наистина важно като 
собственик на бизнес, защото растежът на вашия бизнес е силно зависим от това да говорите 
с хората и да създавате връзки. 

Работата в мрежа е чудесна за хората, които не са уверени, защото наистина ги тласка да се 
развиват и да се научат как да водят разговори и създаван трайни връзки с хора, които не 
познават. 
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Със сигурност не бях уверен, когато започнах да работя в мрежа, всъщност това напълно ме 
ужаси! Но колкото по-често го правя, толкова по-уверен съм, толкова по-лесно става и 
толкова повече ползи получавам от него. 

8.   Удовлетворение да помагаш на другите 

Аз наистина обичам да помагам на други хора, а работата в мрежа е фантастичен начин, 
който ми позволява да го направя лесно. Работата в мрежа е пълна със собственици на 
фирми, които имат проблеми или затруднения в техния бизнес, които се нуждаят от 
разрешаване, и има голямо удовлетворение от това, че се помага на някой да реши 
проблемите, който имат и да получат фантастичен резултат след това. 

9.   Приятелства 

И накрая, тази полза е по-скоро лична, отколкото свързана с бизнеса, но е голяма полза. 
Много приятелства се формират в резултат на работата в мрежа, защото в повечето случаи 
всички сте собственици на фирми, които искат да развиват бизнеса си, и се срещате и си 
помагате редовно, така че естествено се формират силните приятелства. Някои от най-
силните ми приятелства започнаха от работата в мрежа. 

(http://amazingbusiness.com/top-9-benefits-of-business-networking/) 
 

http://amazingbusiness.com/top-9-benefits-of-business-networking/




МОДУЛ 1 

Писане на ефективно мотивационно писмо 
и автобиография 



Общ преглед 
 Какво е мотивационно писмо? 
 Различни типове мотивационни писма 
 Какво да включите и какво да оставите извън 

мотивационното си писмо 
 Четене на примерни писма. 
 Какво е автобиография 
 Цел на автобиографията  
 Какво да включите и какво не в автобиографията си. 
 Примерна автобиография 



Какво е мотивационно 
писмо? 

Мотивационното писмо е писмо от една страница, 
написано до лицето или организацията, предлагаща 
работата, за която кандидатствате. 

 
Добре написаното мотивационно писмо трябва да ви 

представи и насърчи човека, който я чете, да прочете 
вашата автобиография. 
 



Мотивационно писмо  
- Вашето мотивационно писмо трябва да бъде подготвено 
в зависимост от работата, за която кандидатствате, и не 
трябва да бъде повече от една страница. 
- Преди да започнете да пишете мотивационното си 
писмо, трябва да проучите фирмата, на която изпращате 
писмото си. 
- Когато бъдете информирани за организацията, трябва да 
демонстрирате в мотивационното си писмо уменията си и 
професионалния си опит и да ги убедите, че вашите 
умения отговарят на нуждите на работата или  
организацията. 

 



Видове мотивационни писма  

 Писмо за кандидатстване 
 Придружително писмо с препоръки 
 Писмо за интерес 
 Писмо за работа в мрежа 
 Писмо с предложение за стойност   

 



Какво да включите в мотивационното си 
писмо  

 Вашето име, имейл адрес и телефонен номер в горната част на 
страницата вдясно 

 Името на фирмата и пълното име на лицето за контакт вляво 
 Датата, на която сте написали писмото отдясно 
 Референтна линия 
 Адресирано директно на читателя (напр. „Уважаеми г-н .......“ - 

опитайте се да избягвате да използвате „Когото може да 
заинтересува“ и подобни, ако можете) 

 Встъпително изявление, което ви запознава накратко с четящия 
 Основен текст, който подчертава качествата и характеристиките, 

които имате, свързани с работата 
 Заключителен параграф с молба да се организира интервю 



Търсещи работа без опит 
 Общи умения, които ви помагат да работите в екип и като част 

от организация 
 Лични способности, които ще ви помогнат да се научите да 

работите в професионална работна среда 
 Основни силни страни и възможен принос, които показват, че 

сте изявен кандидат 
 Работен опит в училище/институт или доброволен труд, който 

демонстрира вашите силни страни и умения 
 Всяко участие в спортни или обществени клубове (ако е 

приложимо) 
 Всички хобита или интереси, които са свързани с работата или 

демонстрират професионален опит 
 



Какво да не включвате в 
мотивационното писмо  

  Винаги проверявайте правописа на мотивационното 
си писмо. 

Напишете кратко придружителното писмо, не 
включвайте цялата информация от автобиографията. 

Не използвайте много често личното местоимение 
АЗ  „Аз съм…“, „Аз имам“ и т.н. 

  Не споменавайте другите си заявления за работа 



 
Примери 

 



Примери за мотивационни писма  

Виж Модул 1-Анекс 4: Пример за мотивационно 
писмо  1 

Виж Модул 1-Анекс 5: Пример за мотивационно 
писмо 2 



 
ЗА ПОВЕЧЕ ПРИМЕРИ МОЛЯ 

ПОСЕТЕТЕ УЕБСАЙТА  
по-долу 

 
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters  

 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters


Какво е автобиография? 
 Резюме (или „CV“) е документ, в който са изброени 

вашето образование, работен и житейски опит. 
Целта на резюмето е да демонстрирате уменията и 

опита ви за работата, за която кандидатствате. 
Няма определена дължина за автобиография и това е 

така, защото тя варира по дължина според вашия опит и 
образование. 

Ако нямате много опит, една или две страници е 
достатъчно. 
 



Във вашата автобиография трябва да 
покажете: 

 че сте работоспособен 
 отговаряте на нуждите на организацията 
 че имате необходимото образование 
 че имате нужните опит и умения  

 



Какво да включите във вашата 
автобиография? 

Данни за контакт 
Начално изявление 
Списък на ключовите умения 
Списък на техническите/софтуерните умения 
Лични способности/преглед на кариерата 
Образователни квалификации 
 Трудов стаж/доброволчество/работа 
Препоръки/референти 



Какво не трябва да включите във 
вашата автобиография? 

Лична информация 
Опечатки или фактически грешки 
Изображения и графики 
Съдържание в заглавките 
Екзотично форматиране (добрите шрифтове 

са: Verdana, Arial, Century gothic, Calibri) 
Информация в таблици 
Забележка: Не изпращайте автобиографията в PDF версия. По-
добре е в текстов формат (.doc или .docx). 



Примери за CV  
Виж Модул 1-Анекс 6: CV Пример 1 
Виж Модул 1-Анекс 7: CV Пример 2  
 



 
ЗА ПОВЕЧЕ ПРИМЕРИ МОЛЯ 

ПОСЕТЕТЕ УЕБСАЙТА  
по-долу 

 
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes  

 
 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes


Източници 
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter  
• https://www.thebalancecareers.com/job-application-letter-sample-2062548  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-resume/sample-resumes  
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.thebalancecareers.com/job-application-letter-sample-2062548
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes




МОДУЛ 1 – АНЕКС 7. ПРИМЕРНА АВТОБИОГРАФИЯ  

 
Иван Петров 
Email: ivan_petrov@gmail.com 
Мобилен:  XXXX XXX XXX 

Завършил УНСС студент, който търси непостоянна заетост в динамична 
организация 
Отговорен и проницателен студент с доказани умения за управление на времето и сътрудничество, 
създадени от спортни и доброволчески дейности. Силни междуличностни умения, повишени чрез 
участие в театрални дейности за развиване на доверие и комуникативни способности. Разбиране на 
общите умения за пригодност за заетост и значението на работат, като част от екипа, учене от другите и 
развитие като професионалист. Завършил VCE търси за първи път работа в позиция, която изисква 
целенасочен, млад и ентусиазиран служител.  
 
КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ 

 Обслужване на клиенти 
(както по телефон, така и 
лично) 

 Решаване на проблеми 
 Управление на паричните 

средства 

 Обработка на транзакции 
 Възстановявания при 

продажби 
 Разрешаване на спорове 
 Обработка на данни 
 Инвентарен контрол 

 Системи за защита от 
кражби 

 Приемане на стока 
 Приключване на деня  
 Преговори при продажба 
 Подбор на стоки 

 
Компютърни умения: Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Outlook,  Firefox,  Internet Explorer 
 
ОБРАЗОВАНИЕ

УНСС София
Бакалавър – бизнес администрация 
2013 
 
Постижения 
 

• 2013: Капитан на класа (в партньорство с друг представител от класа) 
• 2012 г .: Представител на университета Националните събития в Деня на младежта 
• 2012 г.: Награда за признание за принос към местната общност и доброволчеството 

 
PERSONAL ATTRIBUTES ЛИЧНИ КАЧЕСТВА 
 

 Ефективни комуникационни умения: Аргументирана комуникатора с използването на  
различните комуникационни стилове, необходими при работа с други членове на екипа или с 
клиенти. 

 Честен и надежден: висок морал и етика осигуряват честност, надеждност и способност за 
отговорно изпълнение на задачите. 

 Гъвкавост: Разбиране на необходимостта от гъвкавост, за да се изпълнят исканията и 
промените в последния момент. Удобни в променяща се среда и ситуации, осигурявайки 
способност да останаш гъвкав и приспособим по всяко време.  

 

  



 

Иван Петров |  Email: ivan_petrov@gmail.com |  :мобилен телефон:  XXXX XXX XXX 
 

 

РАБОТЕН ОПИТ ПО ВРЕМЕ НА УЧЕНЕТО 

ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО - РЕЦЕПЦИОНИСТ (2-СЕДМИЧНА РАБОТА)  2013 
  
Постижения и приноси 

• Обслужване на клиенти: отговори на входящите повиквания. Наблюдение на телемаркетинга и 
директните продажби при прехвърляне на запитвания от клиенти към подходящ отдел. 

• Администриране: Въвеждане на общата комуникация и писмата до клиентите и бизнеса според 
указанията. Осигуряване на правилното развитие на комуникацията чрез предоставяне на 
кореспонденция на надзора за одобрение. 

• Обработка на записи: Въвеждане на информация за клиента във вътрешната система за 
управление на записи. Актуализира съществуващите клиентски записи, като създава нови файлове с 
данни, както е указано. 

 

ДОБРОВОЛЧЕСКИ ОПИТ 

Бежански център Враждебна 2010 - 2013 
 
Осигурена подкрепа по време на различни дейности за набиране на средства за местната общност. 
Подпомагане на събития и събирания, включително предоставяне на предложения, които да помогнат 
за постигане на целите за набиране на средства. Лично присъстваха на различни събития, включително 
прекарване на време с бездомни младежи в Бежански център Враждебна.  
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕПОРЪКИ 

Йоанна Георгиева 
Мениджър рецепция 
Гранд Хотел Банско 
Телефон: XX XXXX XXXX 
Петър Стоев 
Координатор 
Бежански център Враждебна  
Телефон: XX XXXX XXX





МОДУЛ 1 

Представи себе си 



Общ преглед 
Отговаряне на общи въпроси по време на 

интервю за работа 
Задаване на въпроси 
Договаряне на вашата заплата и обезщетения 



 Общи въпроси в интервюто  
Можете ли да ми разкажете малко за себе си? 
Защо искате да работите тук? 
Какви са вашите силни и слаби страни? 
Какви са вашите слабости? 
Какви са вашите умения, интереси и опит в тази 

област? 
Какво беше най-голямото ви постижение? 
Какви са вашите цели? 
Имате ли някакви въпроси?  

 

 
 



НЯКОИ ПРИМЕРНИ ОТГОВОРИ 



Примерен отговор 1 
Въпрос: Когато не работиш, какво обичаш да правиш? 
(например работа, пътуване, танци, спане и т.н.) 
Отговор: Когато не работя, обичам да прекарвам време в 
разходки с моите кучета. Вземам ги на туризъм, посещавам 
исторически забележителности или дори просто се разхождам 
из града. Изненадващо голям брой хора са увлечени от кучетата 
и аз винаги се радвам да говоря с тях, когато ги срещам. 
Смятам, че комуникацията е един от най-важните аспекти на 
моя професионален живот. Когато говорите с хора, 
възможността да насочвате разговора в определена посока е 
един от начините, по които успях в различни ситуации в офиса. 
 
 
 



• Обичам да съм на открито - правя много преходи с кучето си и обичам 
да пътувам с приятели и семейство. Намирам, че прекарването време 
навън сваля страса. Също така е и чудесен начин да прекарате приятно 
време с приятелите и семейството си, далеч от телефоните, компютрите 
и натоварения живот. 

• Едно от хобитата ми е да играя групови спортове. Понастоящем играя в 
местен футболен отбор и също играя в отбор по хокей на ролери. 
Обичам дейности, които ми позволяват да се срещам с нови хора и да 
работя с други хора. 

• Обичам да чета романи - това е нещо, което се опитвам да правя всеки 
ден, дори ако е само за няколко минути преди лягане. Четенето на 
романи ми помага да се отпуснете и да ми помагате да мисля по-
креативно. Току-що завърших четенето на Джампа Лахири „Имената“ и 
в момента търся нова книга. Чух, че във вашият офис има неформален 
книжен клуб, което е чудесно! 

 
 
 



Примерен отговор 2 
Въпрос:„Разкажете ми за вашата работа - мечта?" 
 
Отговор:Това, което търся в работата, и това, което харасвам в 
тази позиция на представител на отдела за обслужване на 
клиенти, е способността да използвам уменията си за 
комуникация и обслужване на клиентите. Обичам да общувам с 
клиентите си и бързо и ефективно да решавам проблемите с 
тях. Следвайки пътя, след като станах експерт в продуктовата 
ни линия и развих силни връзки с клиентите си, бих искал да 
работя в продажбите.  
 
 
 



• Мечтаната ми работа включва натоварена работа в екип, като 
редовни срещи с персонала и групови проекти. Харесвам, че тази 
работа набляга на комуникацията между колегите и тази между 
ръководството и персонала. Предишната ми работа беше 50% 
екипни проекти, и аз съм развълнуван да продължа този вид 
работа в екип при открита комуникация тук. 

• Мечтаната ми работа ще ми позволи да развивам уеб съдържание 
за различни компании. Обичам да опознавам различни клиенти и 
да разработвам съдържание, което да отговаря на техните 
уникални нужди. Например, в последната ми работа, работех за 
клиенти в индустрии, вариращи от здравеопазване до 
образование и получих похвали за работата си с различни 
компании. Считам, че тази работа ще ми позволи да работя с 
редица клиенти. 
 

 
 



Примерен отговор 3 
Въпрос: Кои са силните ви страни? 
 
Отговор: Имам изключително силна трудова етика. Когато 
работя по проект, не искам просто да спазвам сроковете. По-
скоро предпочитам да завърша проекта доста по-рано от 
графика. Миналата година дори спечелих бонус за 
завършването на трите си последни доклада една седмица 
преди срока. 



• Имам изключително силни писмени умения. Работил съм 
като редактор в продължение на пет години, имам силно 
внимание към детайлите, когато става въпрос за моето 
писане. Писах също и различни публикации, така че знам 
как да оформя стила си на писане, за да отговаря на задачата 
и аудиторията. Като маркетингов асистент ще мога 
ефективно да пиша и редактирам прессъобщения и да 
актуализирам уеб съдържанието с точност и лекота. 

• Аз съм опитен търговец с над десет години опит. Увеличавах 
и изпълнявах целите си за продажби всяко тримесечие и 
всяка година получавах бонус, откакто започнах с моя 
настоящ работодател. 

 



Примерен отговор  4 
Въпрос: Кои са вашите слабости? 
Отговор: Организацията не винаги е била най-силната ми 
страна. Винаги съм бил склонен да подреждам приоритетите на 
задачите, които пряко влияят на крайния резултат, а 
поддържането на образцово бюро или организирана входяща 
поща не изглеждаха водещи по отношение на моите резултати. 
С течение на времето научих, че поддържането на чисто 
работно пространство - както физически, така и дигитално - 
подкрепя способността ми да фокусирам и подобря 
ефективността на моя работен процес. Въведох система за 
управление на времето, която ми позволява да бъда 
организиран, без да нарушавам другите си отговорности." 
 



• "Когато работя по проект, не искам просто да спазвам 
сроковете. По-скоро предпочитам да завърша проекта доста 
преди да е настъпил. Макар че това означава, че никога не 
пропускам краен срок, това също означава, че понякога мога 
да се опитам да се втурна, когато работя. Оттогава се научих 
да забавям темпото, да бъда по-търпелив и да дам на всеки 
проект вниманието, което заслужава." 

 



Примерен отговор 5 
Въпрос: „Работите ли добре с другите?“ 
 

Отговор: Работата в редица екипни проекти ми позволи да развия 
способността си да общувам ясно с другите и да посредничиа при 
конфликтите между членовете на екипа. Например по един 
неотдавнашен проект двама от моите съекипници имаха 
затруднения да стигнат до единомислие за това как да постигнат 
елемент от проекта. Слушах всяка техен довод и настойчиво 
помолих всички да седнат и да намерят решение, което ще 
направи всички доволни. Поради способността си да слушам 
другите и да посреднича в конфликтите, успяхме да завършим 
проекта по-рано от срока и дори получихме похвала от нашия 
работодател за високото качество на работата. 
 



• Аз съм търпелив слушател и ясен комуникатор, което е от 
съществено значение за бъдеш търговски представител. 
Клиентите често ми се обаждат с оплаквания и притеснения, 
а способността ми да ги изслушвам търпеливо и им 
съчувствам ги кара да се чувстват високо ценени. След това 
работя с тях, за да намеря творчески решения на техните 
проблеми. Вярвам, че уменията ми за работа с хората са 
причината да спечеля наградата за най-добър търговски 
представител три години подред в предишната ми компания. 

 



Задаване на добри въпроси 
 Подгответе въпроси преди интервюто 
 Те трябва да бъдат разумни и подходящи 
 Насочете ги към заеманата позицията, уменията, 

квалификациите и т.н. 
 Избягвайте въпроси за обезщетения и заплати 

и/или лични теми 



Задаване на въпроси  
 Какви са вашите краткосрочни и дългосрочни цели в 

компанията? 
  Доволни ли сте с настоящите си отговорности? 
 Чувствате ли, че сте имали достатъчно обучение, за да 

изпълните задълженията си за работа? 
 Върху какво работите сега, за което мога да ви помогна? 
 Имате ли подкрепата, от която се нуждаете? 

 



Договаряне на заплата и 
обезщетения  

“Както говорихме, измина доста време )казва се колко) от 
«последната ми значителна корекция на заплатата» ИЛИ 
(«откакто бях нает») и бих искал да преразгледаме моята 
заплата сега, когато допринасям много повече за 
компанията. Проучих заплатите за тази [длъжност] в 
бранша и изглежда, че средната такава е около [средната 
от вашето изследване]. Затова бих искал да поискам 
повишаване на заплатата [вашата целевата заплата].” 
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https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/


Източници  
• https://www.thebalancecareers.com/tell-me-about-yourself-job-interview-question-2060956 
• https://www.thebalancecareers.com/job-interview-question-what-are-your-hobbies-2060979  
•  https://www.thebalancecareers.com/tell-me-about-yourself-job-interview-question-2060956  
• https://www.thebalancecareers.com/what-is-your-greatest-weakness-2061288  
• https://www.glassdoor.com/blog/quiz-is-now-the-right-time-to-re-negotiate-your-salary/  
• https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/  
 

https://www.thebalancecareers.com/tell-me-about-yourself-job-interview-question-2060956
https://www.thebalancecareers.com/job-interview-question-what-are-your-hobbies-2060979
https://www.thebalancecareers.com/tell-me-about-yourself-job-interview-question-2060956
https://www.thebalancecareers.com/what-is-your-greatest-weakness-2061288
https://www.glassdoor.com/blog/quiz-is-now-the-right-time-to-re-negotiate-your-salary/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/




The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CENTRO SVILUPPO
CREATIVO
DANILO DOLCI

Координатор:   
Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ 
Румъния
www.adescda.ro   

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I 
Przedsiebiorczosci/ Полша  
www.cwep.eu  

Знам и Мога ЕООД  / България 
znamimogakariera.com

Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci"/ Италия
www.danilodolci.org 

Centre for Advancement of Research and 
Development in Educational Technology Ltd-Cardet/ 
Кипър  
www.rwctic.org 

Instalofi Levante SL/ Испания
www.fygconsultores.com 


	BG_covers
	Module 1-Job seekers_BG
	1. Описание на модула
	1.1. За какво става дума
	1.2. Анализ на потребностите на обучаемите/Първични тестове
	1.3. Резултати от обучението

	2. Съдържание на модула
	2.1. Секция 1: Подготовка за интервю за работа
	2.2. Секция 2: Работа в мрежа и взаимодействие
	2.3. Секция 3: Писане на ефективно мотивационно писмо и автобиография
	2.4. Секция 4: Лично представяне (например име, произход, умения, предишен опит, интереси)

	3. Тестове и упражнения
	4. Curriculum Outline
	5. Further Reading and Further Development
	6. Анекси

	BG_covers
	Module 1-Annex 1-Preparing For a  Job Interview_BG
	Diapositiva numero 1
	модул 1
	Общ преглед
	Какво е интервю?
	Видове интервю
	Търсене на работа 
	Разработване на стратегия 
	Направете списък на някои работодатели и след това започнете  търсенето
	Diapositiva numero 9
	Източници
	Diapositiva numero 11

	Module 1-Annex 2-Networking & Interaction_BG
	Diapositiva numero 1
	модул 1
	Общ преглед 
	 Работа в екип
	Как се създава екип
	Как да си сътруднича в екипа? 
	КАРИЕРЕН ТЕСТ� Какъв тип екип отговаря най-добре на вашата личност?
	Източници
	Diapositiva numero 9

	Module 1-Annex 3-Intro To Business Networking_BG
	1.   Привличане на вниманието/Разрастване на бизнеса
	2.   Възможности
	3.   Връзки
	4.   Съвет
	5.   Създаване на собствен профил
	6.   Положително влияние
	7.   Повишена увереност
	8.   Удовлетворение да помагаш на другите
	9.   Приятелства

	Module 1-Annex 4-Writing an Effective Cover Letter & CV Resume_BG
	Diapositiva numero 1
	модул 1
	Общ преглед
	Какво е мотивационно писмо?
	Мотивационно писмо 
	Видове мотивационни писма 
	Какво да включите в мотивационното си писмо 
	Търсещи работа без опит
	Какво да не включвате в мотивационното писмо 
	�Примери�
	Примери за мотивационни писма 
	�ЗА ПОВЕЧЕ ПРИМЕРИ МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ УЕБСАЙТА �по-долу��https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters ��
	Какво е автобиография?
	Във вашата автобиография трябва да покажете:
	Какво да включите във вашата автобиография?
	Какво не трябва да включите във вашата автобиография?
	Примери за CV 
	�ЗА ПОВЕЧЕ ПРИМЕРИ МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ УЕБСАЙТА �по-долу��https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes ���
	Източници
	Diapositiva numero 20

	Module 1-Annex 7-CV-Sample_BG
	Module 1-Annex 8-Presenting Yourself_BG
	Diapositiva numero 1
	МОДУЛ 1
	Общ преглед
	 Общи въпроси в интервюто 
	НЯКОИ ПРИМЕРНИ ОТГОВОРИ
	Примерен отговор 1
	Diapositiva numero 7
	Примерен отговор 2
	Diapositiva numero 9
	Примерен отговор 3
	Diapositiva numero 11
	Примерен отговор  4
	Diapositiva numero 13
	Примерен отговор 5
	Diapositiva numero 15
	Задаване на добри въпроси
	Задаване на въпроси 
	Договаряне на заплата и обезщетения 
	Източници 
	Diapositiva numero 20

	BG_covers

