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Речник  
Често срещани термини в обявите за работа 

 

 

1. ЕНЕРГИЧЕН  
= Ентусиазиран 
 

Как да го демонстрираш:  

Покажи в мотивационното си писмо истински ентусиазъм, чрез демонстриране на 
знанията ти за това какво прави компанията, най-новите новини й проекти или 
продукти и нейната стратегия. Ако използваш нейни продукти или услуги, кажи го 
и обясни защо си избрал точно тях. 

 

2. ДИНАМИЧЕН  
= Уверен и активен човек, предлагащ нови идеи и решаващ проблеми 
 

Как да го демонстрираш:  

Поеми инициативата, като например предложиш (без да бъдеш попитан или да ти 
бъде поискано) нов начин на работа, който спестява време или пари. 

 

3. ИНИЦИАТИВЕН  
= Някой, който се нуждае от малко или никакво обучение 
 

Или възможността ти да бъдеш продуктивен в новата компания възможно най-
скоро след назначаването ти. 
 

4.  ГЪВКАВ  
= Склонен да работи до късно или в събота и неделя служител, или 
такъв, който няма нищо против да замества колегите си 
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5. КОНКУРЕНТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  
= Работодателят търси служител за възможно най-ниска заплата или 
очаква кандидатите да преговорят относно заплащането 
 

Ако кандидатстваш по такава обява за работа, увери се, че си  запознат с нивото на 
заплащане, което предлага пазара. Бъди готов на интервюто да посочиш заплатата, 
която искаш, и да подкрепиш искането си със солидни доказателства колко струва 
тази позиция и колко струваш ти като професионалист. 

 

6. БИЗНЕС РАЗВИТИЕ  
= Продажби 
 

Имай предвид обаче, че бизнес развитието има много форми - от продажби по 
телефон до networking. Освен това този термин вече не се ползва само при подбор на 
търговски позиции, тъй като много работни места имат в себе си елемент, свързан с 
бизнес развитие.  

 

Как да го демонстрираш:  

Покажи, че протежаваш това умение, като посочиш примери в твоето CV за действия 
или инициативи, които са довели до повече бизнес за твоя работодател. 

 

7. ЗАПЛАЩАНЕ, СПРЯМО РЕЗУЛТАТИТЕ  
= Твърда, фиксирана месечна заплата + бонус 
 

Oбикновено бонусът се получава само от тези служители, изпълнили месечния си 
план/ таргет. Който може да е много висок и съответно непостижим.  

Това означава, че: 
- ще си изправен пред постоянен натиск за постигане на целите и  
- ако не ги постигаш, би могъл да бъдеш освободен.  

 

Покажи, че си постигнал цели, като посочиш примери за това в автобиографията си 
и бъди готов да говориш на интервюто за това как си го правил. 

https://forjobhunters.com/wp-content/uploads/2017/08/The-Salary-Calculator.xlsx
https://forjobhunters.com/wp-content/uploads/2017/08/The-Salary-Calculator.xlsx
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8. РАБОТА В ЕКИП 
 

Как да го демонстрираш:  

Автобиографията ти трябва да включва примери за това как си работил в екип, а не 
индивидуално.  

 

Съвет:  

Работодателите обичат да назначават кандидати, които спортуват, особено екипни 
спортове. Ако си участвал в спортен отбор, дори и непрофесионално,  спомени го в 
автобиографията си. И посочи, че си спортът те е научил на дисциплина и 
преследване на успеха, заедно с отбора ти. 

 

9. УМЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ  
= Кандидат, познаващ работата достатъчно добре, за да идентифицира, 
предотврати и решава работни проблеми 
 

Работодателят иска някой, който е обмислял и може да обсъжда 
предизвикателствата, които са в основата на тази работа, и който има опит в 
разработване на стратегии и тактики за справяне с типичните за работата проблеми. 

 

10. КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ  
 

Уменията за ефективна комуникация включва: 
- устна и писмена комуникация 
- умения за слушане 
- компютърна/ дигитална грамотност 
- начин на обличане 
- език на тялото 
- социални умения 
- емоционална зрялост 

 

 


