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КАК ДА ПОБЕДИМ КОНКУРЕНЦИЯТА НА  ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА? 

Дата на провеждане: 19.05.2017г., София 

      

Обучението е подходящо за всички, които искат да си намерят желаната работа – 

за хора, които за първи път се явяват на интервю, за такива, които активно 

търсят, но имат работа, безработни, след майчинство.  

Организаторите от фирма Маркетинг Солюшънс® са се постарали да покажат 

практически тайните на успеха при интервю за работа, с много примери и 

практически упражнения, които няма да откриете в Интернет.  

В семинара ще вземе участие специалист с дългогодишен опит в сферата на 

човешките ресурси и подбор на персонал. 

          ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА 

1 Част:   

 10 – 11.30 часа 

ПРОЦЕСЪТ НА ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА 

o избор на подходяща позиция – как да четем обявите за работа? 

o необходими компетенции - писане на автобиография, писане на 

мотивационно писмо, комуникация с компаниите, подали обявата – 

практически примери и упражнения 

Дискусия,  споделяне на личен опит. Въпроси и отговори, упражнения 

 

 11.30- 11.45 часа Кафе пауза 

 

КАК ДА СЕ ПРЕДСТАВИТЕ  УСПЕШНО, КОГАТО ВЕЧЕ СТЕ ПОКАНЕНИ  НА 

ИНТЕРВЮТО ЗА РАБОТА? 

11.45- 13.часа 

 Значението на първите 20 секунди, език на тялото и комуникация  

 

Дискусия,  споделяне на личен опит. Въпроси и отговори, упражнения 

13-14 часа обяд   
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2 Част/след обед 

14 – 15.30 часа 

ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИНТЕРВЮТО:  

 Умения за комуникация по време на интервюто:  

 Какво ни питат/ какво означават тези въпроси/как да отговаряме 

- Има ли стандартни въпроси и отговори? 

- Най-често задаваните въпроси при интервю за работа? 

- Въпросите за заплащането – как да им отговорим? 

 Кой ни интервюира/ как да се държим с интервюиращите?;  

 Какво да носим със себе си по време на интервю? 

 Видове интервюта и какво следва? 

 Поведение при приключване на интервюто 

 

 Какво да правим след като интервюто за работа е минало? 

 

 Поведение и комуникация при 2 и 3-то интервю 

 

15.30 – 17 часа 

КАЗУСИ: 

- На интервю за работа за първи път 

- На интервю за работа след поредица от други интервюта/ трайно 

безработни и възрастни кандидати 

- На интервю за работа в чужбина 

- Трябва ли да репетираме преди интервю за работа? 

- Има ли значение възрастта, когато кандидатстваме за работа? 

- Има ли значение за каква позиция кандидатстваме? 

 

ЦЕНА 25 лв без ДДС 

 

В цената се включват материали за обучението, 2 кафе-паузи, 

удостоверение 

За контакти, записване и плащане: 

0888575087, www.marketing-bg.net, Маркетинг Солюшънс®,  

Деляна Петкова 

http://www.marketing-bg.net/

