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Избери подходящите за теб обяви за работа 
 

 

РАЗГЛЕДАЙ ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
1. Влез във всяка от платформите за търсене на работа и прочети всички 

активни обяви в сферата, в която искаш да работиш. 
2. Влез в сайтовете на агенциите за подбор и прочети обявите за работа, 

публикувани там, в сферата, в която търсиш работа. 

 

ИЗБОР НА ОБЯВИ ЗА РАБОТА 
3. Копирай и запази на отделен файл тези от тях, които ти допадат. 
4. Прочети ги отново внимателно и прецени: 

- отговаряш ли на изискванията, посочени в обявата; 
- дали позицията не е много ниска или много висока за теб. 

5. Остави само тези обяви, които отговарят на настоящото ти професионално 
развитие и които си квалифициран да заемеш 

 

 

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОБЯВИТЕ ЗА РАБОТА СЪС ТВОЯ 
СПИСЪК НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ЖЕЛАНИЯ  

6. Потърси дали има съответствие между списъка ти и обявените задължения и 
изисквания към кандидатите в избраните от теб обяви. 

7. Остави само тези, при които има такова съвпадение. 

 

 

ПРЕЦЕНКА НА РАБОТОДАТЕЛЯ  
8. Прецени дали би ти допаднало да работиш за тези работодатели  

- Големина на компанията  - ако напр. досега си работил в голяма компания, а 
избраната от теб обява е за компания от 5 човека, прецени дали би се чувствал 
комфортно в тази компания 

- Репутация на компанията – виж какво мислят служителите и клиентите на 
компанията в bgrabotodatel и в Glassdoor.  
Прецени доколко да се довериш на мненията. 

https://bgrabotodatel.com/
https://www.glassdoor.com/Reviews/index.htm
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- Корпоративна култура – научи повече за мениджмънта на компанията. Неговият 
стил на ръководене определя и каква ще е корпоративната култура.  
Влез в Търговския регистър и провери кой е собственика и управляващия на 
компанията.  
След това напиши имената им в Google и прочети всички статии на 1-ва станица, в 
които се споменават.  
Прецени, доколкото можеш, дали би ти допаднал този човек.  

 

 

РЕШЕНИЕ 
9. Остави само тези обяви за работа от работодатели, които са преминали 

проверката ти и смяташ, че би могъл да работиш за тях в техните компании. 
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