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Как да разшифроваш обява за работа 
Най-вероятно не искаш да прекараш часове в подготовка на кандидатурата ти, 
само за да осъзнаеш след това, че позицията не е подходяща за теб, нали? 

Затова е от изключителна важност преди всичко да определиш дали дадена 
обява за работа е подходяща за теб или не.  

 

КАК ДА ЧЕТЕШ ПРАВИЛНО ВСЯКА ОБЯВА ЗА РАБОТА 

Докато се запознаваш с всяка секция от обявата за работа, имай предвид, че най-
важното за работодателя е посочено в горната част на всяка секция. Ако отговаряш  
на първите три до пет точки и харесваш компанията, кандидатствай. Позицията е 
подходяща за теб. 

Обръщай внимание и на тези изисквания, които кандидатите задължително следва 
да притежават ("подходящия кандидат трябва да умее да ...") и какво е просто 
желателно, но не и задължително ("ориентация към детайлите и организираност"). 

Бъди нащрек за повторения на думи и фрази: ако в дадена обява за работа в 
секцията със задълженията се споменава 2 пъти „контрол върху“ и „управлява и 
контролира“, а в секцията с изисквания към кандидатите е посочено „мениджърски 
и лидерски умения“, то основната ти роля на тази позиция ще бъде да контролираш 
подчинени служители. Прецени дали би работил това преди да изпратиш 
кандидатурата си. 

 

СЕКЦИИ В ОБЯВА ЗА РАБОТА 
 

1. Секция „За нас“ 

Тази секция съдържа информация за това коя е фирмата, какви са нейните ценности 
и какво може да ти предложи като работодател.  

Ако не познаваш компанията,  провери сайта й. Докато го разглеждаш се опитай да 
си отговориш на няколко въпроса:  

- Интересуваш ли се от това, което тази компания прави?  
- Можеш ли да си се представиш, че работиш там?  
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Ако отговорите ти са положителни, използвай информацията в своя полза 
в мотивационното си писмо. 

Например, ако една от основните ценности на компанията е да опазва 
околната среда (ще разбереш, че е така, ако срещаш тази фраза, казана по 
различен начин на поне 2 места в сайта), посочи, че си развълнуван от 
възможността да работиш за компания, стараеща се да опазва околната 
среда.  

 

2. Наименование на позицията 

Всяка обява за работа включва наименование на позицията. Често това е и 
причината да отвориш обявата, за да прочетеш повече, за да решиш дали е 
подходяща за теб или не.  

Наименованието на позицията носи доста информация, например за  
необходимия ти професионален опит за длъжността, вида на работата и дори 
нивото на заплатата. 

Наименованието на позицията ти дава и най-вероятните ключови думи, 
които ще бъдат използвани за намиране на квалифицирани кандидати 
за работа, и които смело можеш да използваш при изготвяне на 
автобиографията и мотивационното си писмо за тази позиция. 

 

3. Секция Работни задължения/ Отговорности 

Всяка обява за работа обикновено се основава на основна бизнес нужда, към 
която се добавят и допълнителни отговорности, за да се създаде позиция на 
пълно работно време.  

Тази секция от всяка обява за работа очертава какво би се очаквало да вършиш 
на тази позиция. Често тя представлява списък с изброени няколко основни  
задължения. 

Обикновено първите три (макс.пет) отговорности в тази секция са най-
важни. 

Докато разглеждаш задълженията потърси прилики между изброените задачи и 
предишния ти опит.  

Опитай се да бъдеш честен със себе си: 
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- Харесваше ли ти работата?  

- Беше ли уверен на тази позиция?  

- Искаш ли да работиш отново същата работа?  

Ако отговорът ти е "да", но някои от посочените в обявата за работа задължения 
са ти непознати или не си ги вършил, не се отказвай. Ако отговаряш на повечето 
изисквания и си запознат много добре с първите 3 задължения, кандидатствай 
смело.  

Съсредоточи се в твоята автобиография върху твоя опит, резултати и 
постижения, изпълнявайки задачите, посочени в първите 3 до 5 
задължения в секцията с отговорностите. В тези 3 до 5 задължения ще 
намериш и ключови думи, важни за работодателя, защото чрез тях се 
опитва да привлече подходящите кандати за позицията. Ползвай ги. 

 

4. Секция Изисквания към кандидатите 

Секцията обикновено включва образованието и степента му, желания опит като 
продължителност и като бранш, в който си работил, както и всички онези твои 
умения, необходими ти, за да се справиш с ежедневните предизвикателства 
точно в тази компания и точно на тази позиция (напр. лидерски умения, 
търговски умения, аналитични умения и т.н.). 

И тук обикновено първите три до пет изисквания са най-важните. 

Ако не отговаряш на първите 3 изисквания, но наистина се интересуваш от 
позицията, не се притеснявай.  

Разгледай обявата за работа за фрази или думи като "трябва да притежава" или 
"ще се ползват с предимство кандидати, които", за да определиш, доколко 
работодателя би направил компромис.  

Често компаниите наемат кандидати, които нямат необходимите квалификации, 
но са подходящите хора за техния екип и компания.  

Ако отговаряш на първите три, непременно ги посочи най-отгоре в 
автобиографията си, за да информираш веднага работодателя, че си 
подходящия кандидат. 
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5. Документи за кандидатстване 
Документите за кандидатстване, изисквани от работодателя, са посочени в края на 
всяка обява за работа и обикновено включват автобиография и мотивационно 
писмо.  

 

6. Как да кандидатстваш 
В почти всяка обява за работа ще бъде посочено и как да кандидатстваш по нея.  

Възможностите, които работодателите обикновено използват за получаване на 
кандидатури са кандидатстване през сайта на компанията или директно 
кандидатстване през платформите за търсене на работа като jobs.bg или LinkedIn. 

 

 

 

 


