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Пазарът на труда в България премина безпрецедентна трансформация от фаталния петък - 13 март 2020 г., досега. Заетостта в повечето сектори намаля значително в началото на
пандемията от коронавирус, а секторите, свързани с технологии, изнесени услуги и онлайн търговията, увеличиха работния си обем в пъти. Тенденцията е ясна - ако досега сме живели в информационна и технологична епоха, то със сигурност
вече се намираме в началото на втория й етап на развитие.
Успешните работодатели все повече разчитат на съвестта и
креативността на служителите си, когато гъвкавото работно
време е станало норма за тях. Хиляди екипи се изградиха или
продължиха пътя си изцяло виртуално. Фирмените обучения
ще се превръщат във все по-важен фактор за успеха на компаниите, а специалисти по човешки ресурси споделиха пред
„Кариери“, че дистанционната работа се възприема все повече като даденост, отколкото като придобивка както от компаниите, така и от служителите.
Не е лека задача да се синтезират всички промени, които кризата въведе на пазара на труда в България, но може да
се информирате с реалните примери, които ви предлагаме в
следващите страници, и да се ориентирате в ситуацията сами.
Тя е вълнуваща и със сигурност има още много, на което да
се научим и подобрим.
Автоматизацията и дигитализацията безспорно нахлуха в
много бизнеси и за професията специалист „Роботизирана
автоматизация“ може да прочетете на стр. 14. На преподавателите се наложи дълго време да преподават онлайн, но дали
успяха да се адаптират - вижте мнение от първа ръка на стр.
18. За креативните, хората с наистина богато въображение и
афинитет към технологиите, съществуват професии като художник на видеоигри (стр. 35), а тези, които прекарват много време в YouTube, може би не са се замисляли, но могат да
превърнат удоволствието си в доходоносна работа (стр. 41).
В края на книжката ще видите и каталога, с който традиционно запознаваме вас, предприемчивите, с успешните и
разнообразни работодатели. А ние от „Кариери“ ще продължим да бъдем успешни, докато помагаме на вас и компаниите да се откривате и да създавате успешни истории за бизнеса в България.
Екипът на сп. „Моята кариера“
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Всяка криза освен негативните си ефекти събужда у хората и приятното усещане за надежда, за
бъдещето и за възможностите, които ще донесе
то. Водени от това и от преобърналия се с главата към бъдещето пазар на труда, десетки световни изследователски и консултантски компании
започнаха да изследват и прогнозират как ще изглежда работата отсега нататък. Все по-силно се
усеща, че традиционният начин на полагане на
труд ще остане в миналото както за бизнеса и служителите, така и за работещите в държавни и европейски институции. Тази тенденция ще изиска от всички да демонстрират адаптивност и да
заемат активна позиция в изграждането на ефективни дистанционни отношения и работещи за
ситуацията законодателства.

Пазарът на труда излиза от локалното
От независимия изследователски институт
dGen наблюдават, че има рязка промяна в начина, по който служителите търсят работа, и
в нагласите на работодателите към „басейна“
от таланти. Заради кризата с COVID-19 повечето служители имат значително по-големи
възможности за работа от дистанция, а работодателите откриха, че имат сериозен достъп
до таланти от други държави. Все още обаче
компаниите, които градят дистанционна организационна култура, се ориентират за начините, по които да оптимизират разходите
си за назначения. Това се дължи на факта, че
е трудно да се създаде обява за работа, която
да е забелязана във всички държави. За да се

© Shutterstock

Броят на търсещите
работа на свободна
практика в Европа
вследствие на кризата
с COVID-19 се е увеличил
с 25% само за периода
април - юни 2020 г.
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постигне ефект от търсенето, разходите за изграждане и развитие на работодателска марка
са нараснали значително за този тип компании. В същото време най-големите платформи за търсене на работа са добавили опцията „дистанционна“ в обявите си. Така например към момента в сайта careerbuilder.com,
платформа с офиси в САЩ, Канада, Европа и
Азия, могат да се намерят около 26 000 актуални работни обяви, предлагащи работа от
вкъщи.

Все повече „фрийлансъри“
В същото време от данни на доклада Fast 50
на Freelancer, най-големия онлайн пазар на
фрийланс и краудсорсинг (изнесени услуги
на дейността на онлайн потребители) потребители и проекти, става ясно, че броят на търсещите работа на свободна практика в Европа
вследствие на кризата с COVID-19 се е увеличил с 25% само за периода април - юни 2020
г. На база тази тенденция от dGen прогнозират, че все повече хора ще работят на няколко места, защото дистанционната работа го
позволява.
Данъчните системи и законите в много
страни обаче лишават този тип служители от
много социални и правни придобивки, затова държавите ще трябва да се адаптират към
нарастващия брой подобна работна сила. Развитието на тези работни модели може да доведе до изравняване на придобивките и правата на фрийлансърите с тези на служители-

На повече от 90 млн. работници може да се наложи да
развият съвсем нови умения
в рамките на настоящите
си позиции.

те на постоянни трудови договори.
Освен че трудовите законодателства в държавите тепърва ще търпят промени по отношение на дистанционно работещите, работодателите също ще трябва да се променят, за да търсят и създадат такива умения у
служителите.

Автоматизация  служители
 преквалификация
Световната консултантска компания McKinsey поставя във фокуса на свое проучване
автоматизацията на процесите в компаниите, които корона кризата ускори значително.
От ключова важност за бизнеса ще бъде да се
адаптира към технологичните промени, защото най-големият ефект от автоматизацията може да бъде промяната на работните места, а не намаляването им.

Според проучването:
 На повече от 90 млн. работници може да
се наложи да развият съвсем нови умения в
рамките на настоящите си позиции.
 На до 21 млн. работници може да се наложи да напуснат „изчезващите“ професии.
 94 млн. работници (около 40% от работната сила през 2018 г.) може да не се нуждаят
от смяна на професията, но въпреки това ще
трябва да придобият нови умения, тъй като
повече от 20% от това, което вършат днес,
може да бъде заместено от технологиите утре.
И докато всички компании ще трябва да
се справят с един общ проблем, спецификата
му варира спрямо различните видове работна сила и продукти/услуги. Въз основа на нивата на умения и географски отпечатък европейските работници се вписват в девет типа,
като всеки е засегнат от автоматизация до различна степен.
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Пазарът на труда вече година функционира в условията на пандемия, чийто край все
още е неизвестен. От миналия март досега много сектори замразиха наемането на
нови служители. Други като производството и технологиите изпитаха сериозна нужда от допълнителна работна сила заради увеличения обем работа. Същевременно кризата доведе до по-голяма безработица в сектори като хотелиерството и ресторантьорството, където работниците ca пo-млaди и
голяма част от тях не са с университетско
oбpaзoвaниe.
Това доведе до разтваряне на ножицата
между търсенето и предлагането на трудовия пазар. Преквалификацията на служителите от сектори в криза е трудна задача,
която отнема време и инвестиции. Част от
изводите от ежегодния доклад „Регионални
профили: показатели за развитие“, който се
изготвя от Института за пазарна икономика
(ИПИ), е, че тези компании, които имат повече квалифицирани кадри, ще бъдат в подобра позиция за бързо връщане към предкризисни нива на развитие.
Кризата също така накара много фирми
да се ориентират към дистанционния режим
на работа, а напоследък все повече и към хибридния. Тази новост промени драстично
очакванията на работодателите към служителите. Все повече мениджъри разбират, че
при тази ситуация, която по всичко личи,
че ще се запази, трябва да оценяват служителите по качеството на извършената работа, а не по броя часове, прекарани в офиса.
Последни данни на националната статистика показват, че през декември 2020 г.
16.4% от работодателите са изпратили служителите си в изцяло дистанционен режим
на работа. През март, когато беше обявено

извънредното положение, процентът е бил
28, но хибридният модел, който съчетава
офисната с „хоум офис“ работата, не влиза
в изчисленията.

Как се промениха
отношенията в екипите
Всякакъв вид партита, тиймбилдинги, състезания с игри, спортни занимания и други
физически екипни събития промениха традиционния си лик. Задачата за запазването на екипния дух е особено предизвикателна за мениджърите и специалистите по човешки ресурси. Може би най-показателният
пример за драстичната промяна в отношенията между хората в екипите е случващото по време на празници. Коледните партита през 2020 г. бяха далеч от традиционното
събиране на колеги, на което се разменят подаръци, пие се вино и се продължава в заведение. Тези удоволствия се случиха дигитално, а в някои компании дори не се осъществиха. Това, което запълни дупката в живата
комуникация, бяха онлайн платформите за
видеоконферентни разговори. Компаниите
с традиция в благотворителните кампании
също ги пресъздадоха онлайн.
По случай традиционния български празник Баба Марта HR-ите търсиха алтернативни мартеници за служители си. Във Facebook
групите на специалистите се обменяха идеи
от подаряване на дигитална мартеница до
конкурси за ръчно направени мартеници.

Онлайн новоназначенията
Голямо предизвикателство се оказа и интегрирането на нови служители дигитално. Някои
компании създадоха нови инструменти, които
да поддържат ангажираността и мотивацията
на отдалечените новоназначени.
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Сред някои от инструментите, които служат за т.нар. onboarding, са, разбира се, регулярни Zoom срещи, както и платформи като
Workday, които помагат на специалистите да
увеличат ангажираността, а на служителите да
следят всичко, което се случва по отношение
на работата им - нужни резултати, за да бъдат
повишени, промени в заплатата, брой дни отпуск и др.
Друга практика за интегриране на нови
служители е осигуряването на т.нар. buddy,
или служител, който да помага в процеса на
интеграция. Някои фирми въведоха практиката този служител да е от различен отдел, за
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Компаниите, които
имат повече квалифицирани кадри, ще бъдат в
по-добра позиция за бързо
връщане към предкризисни нива на развитие.

да може да наблегне върху запознаването с естеството
на организационната култура, а не
върх у техническата
част от работата. Положителен ефект от широкото навлизане на дистанционната работа и у нас е, че
тя откри много възможности за хората с увреждания. В
проучването Workplace 2020
на в. Guardian се установява,
че докато 70% от работещите с увреждания искат да работят, само 18% са имали възможност преди пандемията. Сега
шансовете за хората от
тази социална група, която се определя като неизползван резерв на пазара на труда, могат да
се увеличат значително. Този тип работа би
представлявала добра възможност за социално включване, особено за тези с двигателни проблеми.

Синергията бизнес служители - държава
От който ъгъл да се погледне трансформацията на пазара на труда и вътрешноорганизационните процеси, е сигурно едно - терминът „гъвкавост“ излезе от зоната на клишето и започна да се прилага на практика
както от работодателите, така и от служителите. Много има да се желае на ниво държавни институции, където дигитализацията

и промените в регламентите, свързани с работата от разстояние, са вече не просто нужни, а наложителни. Синергията между бизнеса, служителите и държавата е от ключово значение за успешното развитие на дигиталната работа и съответно положителното
развитие на пазара на труда и икономиката.
Постигането на гъвкавост и въвеждането на дигитализация в структурите на държавната администрация е задача, която ще
отнеме много време, но трябва да започне
сега. Изискванията към бизнеса, когато става въпрос за работа от разстояние или хибридна, не са актуални за настоящите условия. Пандемията отвори въпроса дали уредбата на условията за дистанционна работа в
Кодекса на труда (КТ) е адекватна, достатъчна и приложима. Бизнесът отдавна се опитва да започне дискусия по темата с Министерството на труда и социалната политика
(МТСП). Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), Съветът на жените
в бизнеса в България (СЖББ), Конфедерацията на работодателите и индустриалците
(КРИБ), Българската конфедерация по заетостта (БКЗ) и други споделиха пред „Кариери“, че отдавна са внесли конкретни предложения за поправки в уредбата за работа от
разстояние и дигитализацията на конкретни административни задължения за бизнеса, но към момента на писане на този текст
отговори няма.
Дигитализацията безспорно промени начина на работа, процесите в компаниите и
взаимоотношенията между служителите. За
да се ускори обаче технологичният напредък и да се утвърди устойчиво дигитализацията в бизнес процесите, в по-голямата си част инициативата трябва да поемат
управляващите.
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ефектите от
една година
дистанционно
обучение

Антиепидемичната мярка води до
по-високи образователни неравенства
и недоволство сред ученици и родители,
но няма реална алтернатива
Деян Димитров
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И двамата родители на дванадесетокласника Добромир са с тежки хронични заболявания. Той е изключително притеснен да не
им донесе COVID-19 вкъщи, докато те искат
да го пращат на училище, за да не се лишава
от материала в последната си година от гимназията. Заради това се налага в домакинството им непрекъснато да протича процес по
дезинфекция, а като се прибира от училище,
дванадесетокласникът влиза направо в банята. Добромир е убеден, че качеството на дистанционното обучение е сравнително добро
и подобно на присъственото обучение с разликата, че докато то трае, поне не рискува живота на родителите и учителите си. Класният
му ръководител се е разболял и карал вируса
много тежко, а и голяма част от учителите му
са възрастни.
Това не са тревогите на само един ученик докато повечето родители се надяват дистанционното обучение да приключи - заради трудността да гледат децата си и да работят, заради
натрупващите се образователни загуби и неравенства между учениците и заради загубата на социализация, дистанционното обучение си остава една от главните мерки за предотвратяване на разпространението на вируса и трябва да e считана като антикризисна
мярка, а не като алтернативна форма на обучение, която просто е по-лоша от традиционната. „Ако, разбира се, ситуацията се влоши,
ще се предприемат мерки за затягане. Министърът на здравеопазването каза какви са праговите стойности - 200 на 100 000 души“, каза
министърът на образованието Красимир Вълчев, цитиран от БНР, в началото на февруари.
Ако прогнозите на щаба за трета вълна до началото на март се сбъднат, учениците ще „отпразнуват“ една година дистанционно обучение отново от вкъщи.

Засилени образователни неравенства
Дългият период на престой извън образователната система създава силен потенциал за демотивация и деангажираност към ученето, особено в българската система, в която учителят и
училищната среда играят изключително силна роля в това дали ученикът учи. В допълнение към това в България качеството на образованието традиционно зависи повече от социално-икономическия статус на учениците.
Проблемът тук е големият дял родители, които не могат да помогнат на децата си с материала, докато учат от вкъщи, или не са достатъчно ангажирани с образованието на децата си – а
това в комбинация с дистанционното обучение
увеличава риска на тези ученици от отпадане
от образователната система. Едно от заключенията на проучване на Центъра за изследвания
в образованието за това как е протекла първата фаза на дистанционното обучение миналата година е, че не толкова липсата на устройства за включване е проблем, колкото заинтересоваността на децата и заинтересоваността на
родителите да накарат децата си да влязат в час.
Обратното също важи - учениците от семейства, които създават положителна образователна среда у дома, се справят най-добре и във виртуалните класни стаи.
На практика за България това означава, че
дистанционното обучение разшири вече съществуващите хронични образователни неравенства, които международният образователен тест PISA констатира на всеки три години. „Затварянето на училищата се отрази негативно на уменията на децата да четат, пишат и
смятат, както и на уменията им да се развиват в
условията на икономиката на XXI век. Тяхното
здраве, развитие, безопасност и благосъстояние са в риск. Най-уязвимите сред тях ще поемат основната тежест“, предупреди в края
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на януари изпълнителният директор на УНИЦЕФ Хенриета Фор. Според нея затварянето
на училищата в цялата страна трябва да бъде
последната мярка, която едно правителство въвежда, а отварянето им - сред първите антиепидемични мерки.
Проучване на УНИЦЕФ - България, публикувано през декември, посочва, че поне 50 хил.
деца са изостанали от учебния материал, а всеки пети ученик е влошил успеха си. „Най-тежко
засегнати са децата от семейства, които живеят в бедност и чиито родители са трайно безработни или не са икономически активни. Проучването разкрива още огромното въздействие върху децата и семействата в неравностойно положение, като 3.5% от родителите трудно
се справят с всекидневната прехрана след затварянето на училищата, а 40% се нуждаят от
помощ при гледането на детето, за да могат да
отидат на работа. Тези трудности и гладът изтласкаха образованието на заден план“, се казва в заключенията на организацията.
Необходими са насочени мерки за включването на учениците в риск от отпадане от образователната система, особено при положение че
пълното дистанционно обучение е много вероятно да се завърне през март като необхо-
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дима мярка заради разпространението на британския щам и изключително бавната ваксинация в България.

Проблем ли е социализацията?
Една от водещите причини МОН да въвеждат
система на редуване на отделни нива на всеки
две седмици не е наваксването на загубен учебен материал - всяко училище се справя с дистанционното обучение различно, а непрекъснатата реорганизация на учебния процес реално пречи на преподаването. Става дума за нуждата на учениците от социализация и контакт
с учителя на живо, които се губят по време на
дистанционното обучение. Липсата на социализация заради седенето вкъщи обаче също
не е равнопоставена - учениците днес живеят
с технологиите и дори когато учат присъствено, огромна част от социализацията им се случва онлайн.
„За учениците, които вече се познават от година или две, дистанционното обучение не
създава особени препятствия пред социализацията. За учениците обаче, които са сменили училище, в контекста на дистанционното
обучение това не важи със същата сила. Те ще
имат проблеми с изграждането на приятелства,

чрез които биха могли да продължат да се социализират в онлайн средата. Те няма да могат да си направят достатъчно впечатления за
новите съученици, наблюдавайки поведението
и интересите им по време на междучасията“,
пише председателят на „Образование без раници“ Иван Господинов във фейсбук страницата
си „Философия на образованието“.
Според Господинов решението на този проблем не е да се заклеймява цялото дистанционно обучение като „обричащо учениците на
провалена социализация“, а отделяне на повече внимание на учениците от 1-ви, 5-и и 8-и
клас, които са в най-голям риск, тъй като са
започнали нови образователни нива онлайн.
Това може да се случи чрез „методи на преподаване, които включват повече работа в случайно подбрани групи, и на дейности, които
вплитат в учебния материал елементи на взаимно опознаване между учениците“, или създаване на онлайн ученически клубове по интереси, смята Господинов.

Ами в университетите?
Университетското образование по време на
пандемията остава на заден план в България,
а то също е засегнато от дистанционното обучение. Най-пострадали са специалности като
хуманната и ветеринарната медицина, в които по време на по-тежкия локдаун практиката се случва чрез презентации онлайн - вариант, който не е идеален за никого, най-малкото за бъдещи лекари. „Дистанционното обучение има своите плюсове и минуси. Плюс е
това, че има повече време да ходят на практика в клиники и да четат, но има и много недостатъци - това, че не могат пряко да комуникират с преподавателите, да им задават въпроси“,
обяснява пред БНР студентката Симона Андреева - председател на Асоциацията на студен-

Системата на българското
висше образование, изглежда,
се адаптира по-бавно към новата реалност на дистанционното обучение, отколкото
средното образование.
тите по ветеринарна медицина в София. Това
не означава, че преподавателите не се стараят
да включат студентите възможно най-добре става дума за адаптация, която трябваше да се
случва от години, а протича скоростно и по задължение в момента.
Въпреки това системата на българското висше образование, изглежда, се адаптира по-бавно към новата реалност на дистанционното
обучение, отколкото средното образование (доколкото може да се говори за монолитно българско средно образование при положение колко е хетерогенно). Според бившия образователен министър проф. Тодор Танев преподавателите в университетите трябва да свикнат с
дистанционното обучение, тъй като COVID-19
няма да си отиде скоро. Това означава и да започнат масово да се възползват от многобройните ресурси, които са достъпни за дистанционно образование, ако искат да оправдаят
очакванията на студентите за качество на висшето образование.
Дистанционното обучение ускори дигитализацията на българското висше образование
най-малкото като насърчава различните катедри да ползват единни софтуерни платформи
и да мислят как по-голяма част от обучението
може да мине онлайн, докато времето на живо,
когато то се завърне, да бъде отделяно за работа
и дискусия в малки групи, а не за големи едностранни лекции - процес, който от отдавна се
случва в големите чуждестранни университети.
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Какво даде
пандемията
на служителите
Извънредната
ситуация ускори
интеграцията на
технологии
на работното
място. Връщане
назад едва ли ще има
Йоан Запрянов
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Бъдещето на работното място е евъргрийн
тема. Директори, служители и HR експерти
са в постоянна дискусия как, къде и по какъв
начин трябва да се случва работата, така че да
е в крак с най-модерните технологии, да води
до повече продуктивност и по-малко стрес.
През миналата година коронавирусът сложи
спирачка на някои планове. Други обаче бяха
ускорени неколкократно – конкретно приемането на нови технологии, които да разрешат
проблемите при отдалечена работа.
Повечето от тези нововъведения ще останат и след пандемията. Решенията за дистанционна работа, масова комуникация, организиране на задачи и други се доказаха като
удобни заместители на постоянните срещи
и целодневното стоене в офиса. Разбира се,
никой не ви гарантира, че безкрайните срещи няма да бъдат заменени от безкрайни разговори – или „колове“ – но това е човешкият елемент, който технологиите трудно могат
да променят.

Как ще си говорим и не само
Бързото затваряне преди година хвана много
организации в крачка. Объркването беше усетено най-силно от IT екипите, които трябваше бързо да намерят решения, които да позволят на служителите да работят от вкъщи,
както и да съхранят комуникацията вътре в
компанията. Това доведе до раздвижване не
само на пазара на софтуер, но и на пазара на
хардуер, защото много компании трябваше да
снабдят служителите си с лаптопи и таблети,
през които да работят сигурно.
И преди пандемията повечето дигитално
насочени компании имаха предпочитано приложение за комуникация, както и възможност
за работа от вкъщи. За някои от тях промяната не беше толкова драматична.

По отношение на приложенията за работа
обаче възможностите се оказаха в пъти поголеми, а самите програми – с много повече
възможности. Така например Microsoft Teams
набра стотици милиони потребители в рамките на едва няколко месеца, а приложението
Zoom се изстреля от това да бъде нишово решение до това да бъде използвано като нарицателно, подобно на Google.
В историята около пандемията имаше краткосрочно объркване и дългосрочни ползи.
Компаниите, които бяха принудени да работят дистанционно, вече имат възможност да
разпределят задачите си изцяло дигитално.
Много от тях се насочиха към различни пакети, които събират всичко необходимо – поща,
чат, видеоконференции, споделяне на файлове, обработка на документи и т.н. Най-известният пример е G-Suite на Google (наскоро преименуван на Google Workspace).
Съзнателно или не, голяма част от бизнеса прие облачните решения, за които технологичният сектор говори от години, но чиято интеграция беше бавна. Според доклад на
Gartner относно циклите на дигиталното работно място именно облачните офисни услуги и корпоративните социални приложения
са тези, които ще бъдат приети за нормално
най-бързо.
Много организации приеха бавно възможността за работа от вкъщи, защото самата структура в компаниите беше на локално
ниво. В други случаи директорите на по-консервативни компании не бяха особено убедени доколко може да се вярва на облачните технологии, както и на това как ще се отрази на
продуктивността дистанционната работа.
Така в крайна сметка ситуацията спомогна
за оборването на много митове. Някои служители се оказаха по-продуктивни при

КАРИЕРЕН ГИД |

17

работата от вкъщи, други – по-малко, но опитът със сигурност е повече позитивен, отколкото негативен. Дори когато обстановката го
позволява, за много компании е ясно, че немалка част от служителите ще иска да продължи да работи дистанционно. Плюсовете могат да се видят не само на работно място, но и
при търсенето на ново такова – HR агенциите оптимизираха процесите си, така че да набират персонал дистанционно.
Докато компаниите разработват стратегии
за работата след COVID-19, прехвърлянето
на все повече дейности към облака ще продължи. Дори служителите, които се завърнат
в офисите, ще имат много повече възможности, отколкото преди кризата – не само да
си взимат по няколко дни от вкъщи, но и да
разпределят по-ефективно задачите си с инструментите, които бяха наложени по време
на пандемията. Казано накратко, търсенето
на решения за коопериране от дистанция ще
продължи да расте, дори когато пандемията
отмине.

Съзнателно или не, голяма
част от бизнеса прие облачните решения, за които технологичният сектор говори от
години, но чиято интеграция
беше бавна.

Сближаване на екипите - отдалеч
Възприетите от пандемията технологии вече
вършат и ще продължават да вършат и друга
работа. Без възможности за пътуване и събиране на много хора на едно място много компании насочиха усилията си към това да правят тиймбилдинги и събития във виртуално
пространство.
От виртуални клубове за книги, през игри с
цел сплотяване на екипи до събирания след работа пред екрана, много от тези идеи може да
изглеждат дори странни след няколко години,
но в момента са належащи, за да може освен
всичко друго служителите да запазят и социалния си живот. Изграждането на екип и силни
връзки между служителите остава най-тежката задача по време на пандемията. Технологиите помагат за нейното частично, но не и пълно решаване. Тези служители, които се познават отпреди коронавируса, едва ли са забравили гласовете и лицата си – и се възползват от
изграденото по-рано доверие. В компаниите
обаче съществуват и служители, които са наети отскоро и всъщност не са виждали на живо
своите колеги. За тях това може да е проблем. А
виртуалните събития, тиймбилдинг игри, „колове“ и всичко друго, което за по-старите служители може да е дори досадно – възможност
да се почувстват истинска част от компанията.
Въпреки всичко бизнесът и служителите ще
излязат от пандемията с немалко дигитални
инструменти, които вероятно нямаше да бъдат приети (или поне не толкова бързо), ако
ситуацията не го налагаше. Дигитализацията доскоро беше нещо, за което се говореше
много, но не се случваше на практика. Сега тя
се случва с ускорени темпове, като примери
могат да бъдат намерени дори в държавния
сектор. Плюсовете ще се усещат дълго след
като всичко е отново нормално.

мотивацията е
най-голямото
предизвикателство
при управлението
в пандемия
Липсата на чувство за справедливост
е ключов демотиватор и причина
на много хора да напускат
Милен Великов

КАРИЕРЕН ГИД |

19

Трудностите, които срещаме днес, определят кои
ще бъдем ние утре.

Леонардо да Винчи

2020 беше изненадващо трудна година – видяхме нещо непознато, дори се стреснахме.
Подходихме с недоверие, усетихме и какво е
да ни забранят да излизаме, а мненията ни
за ситуацията се мениха често. Не ни се вярваше, че работата, обученията, екскурзиите,
дори разходките се промениха. Недоверието
беше подхранвано от незнание, неприемане
и съпротиви на тълпата. Всичко това се отрази на бизнеса и заетите в него – в България
и по света. Отрази се на всеки поотделно и на
нас като общество. Имаше и възможности –
немного и не за всеки. Но дали ги видяхме?
2021 г. е също толкова неочаквано дългоочаквана. Иска ни се всичко това да свърши по-рано, но засега няма такива изгледи. Очаквахме да
преминат вълните, да дойдат ваксините и желанието за тях, хората да станат по-отговорни. Но
пък очакваме криза – знаем, че ще дойде, но не
знаем откъде. Криза в мисленето отдавна има,
особено в критичното. Опитваме се да сме оптимисти въпреки всичко, защото след всеки подобен шок е идвало по-хубавото време. Време на
отрезвяване, промяна на приоритетите, намаляване на скоростта и преоценка. Време на мислене, осмисляне и замисляне. Всъщност всеки я
направи в края на 2020 г., сподели и своите очаквания за новата година.
За да излезем от това, което ни принудиха
обстоятелствата да останем, се изискват воля,
дисциплина и мотивация. Предимно вътрешна такава – дълбока, осъзната и лична. Тази,
която ще ни покаже смисъла да останем на
работа, да намерим нова или да съумеем да се
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впишем в старата. Тази, която ще осмисли целите, ще повдигне мъглата за желаната посока, която и да е тя за всеки от нас. Тази, която трябва да намерим и съживим, за да продължим да оцеляваме – да останем силни и да
бъдем наистина такива. Едно от ключовите
неща, които биха ни показали пътя, е да преодолеем това, което ни е липсвало през изминалата година, и да го задоволим като нужда в
настоящата (повече за изследването в карето).

Кое липсваше най-много през 2020 г.:
Разнообразието на работния ден
Колегите
Взаимоотношенията по време на работа
Да си спомним какво беше, когато бяхме на
работа, и да го оценим, когато отново дойде. Защото човекът има къса памет и лесно забравя.
Особено колегите – не кои бяха или как се казват, а какво правехме заедно. На кого разчитахме, как се подкрепяхме, какъв опит натрупахме заедно. Да бъдем готови за онези взаимоотношения, които ще ни напомнят, че отново сме
човеци, че сме останали хора, дори след месеци
на изолация. Това предстои – нека си го представим, да се подготвим за него и да го оценим.
Преди това да си спомним и за тревогите, които ни владяха и се опитвахме да
преодолеем.

Кои бяха тревогите през 2020 г.:
Невъзможност да имам социален живот
Невъзможност да живея пълноценно
Невъзможност да се опазя здрав
Пълноценността при хората идва, когато
сме здрави и сме заедно. Отново ще бъдем,
немалко от нас и сега са. Социалният живот
е свързан със споделени емоции. От тиймбил-
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динг, спечелен проект, задържан клиент или
нов колега. Често това се крие в много малки
детайли, които в бързото ежедневие винаги
убягват. Пълноценността е в тях.
Въпреки всичко през 2020 г. всеки от нас
имаше своята мотивация да продължи да се
бори. Кои бяха най-често срещаните нейни
елементи?

Кое ни мотивираше
най-силно през 2020 г.:
Естеството на самата работа
Парите (заплата и бонуси)
Възможността да уча и развивам себе си
В естеството на самата работа се съдържат
много неща – споделен интерес, припознаване с полезността на всекидневните задачи,
виждане на мисия или смисъл, вяра и сила да
продължиш в името на нещо, в което вярваш.
Смислено ще бъде и през 2021 г., въпрос на
сензитивност и осъзнаване. Парите също са
един от мотиваторите според анкетираните,
както и любопитството да учим и да се развиваме. Всъщност развитието е и най-силно
изявената професионална ценност сред близо

2600 анкетирани българи през 2018 г. Вярвам,
че това е предимно отговорност на всеки от
нас, след това на нашия работодател.
От изпълнената с предизвикателства 2020 г.
отиваме към пълната с очакване 2021 г.

Кое би ни мотивирало
повече през 2021 г.:
Заплащането
Обучение и развитие
Баланс между работа и личен живот
Заплащането освен цифров измерител има
своята логика, справедливост, пълнота и правила за неговото определяне. Това би било
по-важно и всеки би се чувствал мотивиран да го види, знае, приеме. Да е наясно. Тук
също засягаме набавянето на нови знания и
умения, а на трето място се нарежда балансът между работа и личен живот. И не го приемайте буквално, че трябва да е 50 на 50. Балансът е свързан с онова чувство на удовлетвореност, което е в унисон с компромисите,
които можем да направим с двете.
Често очакванията ни към другите надхвърлят очакванията ни към самите нас.
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K | ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Автор Милен Великов
Изследването е проведено от 1 до 31 декември 2020 г.
чрез електронно споделяне чрез e-mail, Facebook, LinkedIn.

Общ брой участници

443

От тях:
В кой икономически сектор
се намира компанията:
58.5%

жени
мъже

41.5%

ИТ
21.5%

Търговия
15.2%

Здравеопазване
и фармация
12.5%

Друго
10.2%

Производство
7.5%

Бизнес/консултантски услуги
6.8%

Банки,
застраховане
5.9%

Образование/
курсове
5.9%

Държавна
администрация
3.6%

Транспорт и
логистика
2.5%

Телекомуникации
2.3%

Счетоводство,
одит и
финанси
2.1%

Контакт
центрове
1.4%

Родени
Между 1980 и 1994
5.7

Между 1966 и 1979

57.1

След 1995

31.5

5.7

Между 1946 и 1965

Къде се намира централата
на компанията, в която работят:
България

Европа

58.5%

САЩ

26.5%

Азия

10.9%
0.9%

(останалите проценти са разпределени в още
няколко сектора, но те са около или под 1%)

Друго – 2.9%
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Кои са най-големите ни очаквания към
прекия ни ръководител през 2021 г.:
Да бъде справедлив към моето
представяне
Да ме развива като служител
Да бъде честен с мен

Колко е броят
на заетите в
компанията:
До 499

До 200

26.1%

6.6%

До 50
34.2% служители
Над 500

30.6%
Компанията
няма заети
в България
2.5%

Завършено образование
Доктор или
по-високо – 3.4%
Средно
образование

Бакалавър

66%

Магистър

7%

23.6%

Нивото на служителя в компанията
Топ мениджмънт 11.6%
Мениджъри на хора, които
рапортуват директно на
топ мениджмънта 17.5%
Мениджъри на процеси,
които не управляват
хора 14.7%
Експерти/специалисти
39.7%
Служители/
работници 12.9%
Консултанти
3.6%

С какво е свързана справедливостта към
представянето на служителите? Ясно заложени постижими цели, прозрачни измерители,
краен срок, регулярна обратна връзка и найважното – какво следва, ако целта бъде постигната или не. Липсата на чувство за справедливост е ключов демотиватор и причина
за много хора да напускат компаниите, в които работят. Логичните следствия от представянето са в посока развитие. Има логика служителят да очаква такова от своя ръководител. Направете си планове, установете цели
и съгласувайте прогреса или предизвикателствата. Тогава ще бъдете и честни един с друг.
Отсъствието на субективизъм при представянето е важна крачка към честността и
нещо, без което нищо и никой не може да
направи нещо значимо – доверието. Да направим услуга на нашите мениджъри и ги посъветваме какво да направят за себе си, което ще мотивира повече и нас като служители.

В кои три неща прекият
ръководител трябва да
инвестира повече през 2021 г.:
Да има ясна визия към моето развитие
Да бъде на първо място „човек“ – разбиращ и подкрепящ
Фокус към комуникация и по-често даване на обратна връзка
Отново засягаме темата за развитието. Нека
помислим за себе си – какво е то за нас? Как
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разбираме, че сме се развили, или как да узнаем какво ни липсва, за да го развием повече? Какво е развитието за нас – има ли форма, цвят, обем, символи или статус? С какво е свързано – кое зависи от нас, кое зависи
от някой друг? Къде искаме да отидем, за да
знаем, когато стигнем? А, какво направихме
последните шест месеца за нашето развитие?
Какво плануваме следващите шест за него?
Въпросите са лесни, отговорите - не толкова.
Човешкото в човека все още се търси. Роботите се бавят, хората са все още тук. Човек,
който разбира и подкрепя – това ще мотивира
всеки от нас повече през 2021 г. Няма да е тайна, ако кажем, че и след това ще е така. Същото важи и за обратната връзка. За да е мотивираща, тя трябва да е навременна, конкретна, ясна, справедлива, да се отчете и хубавото, да се споделят и предизвикателствата. Да
се опишат по ясен и конкретен начин очакванията, да се даде възможност за реакция и
се направи план. Не е трудно, но малцина са
наистина добри в това. Тренирайте, търси се.
Посъветвахме мениджърите си кое ще ги
направи по-добри в нашите очи, но кои са
техните очаквани предизвикателства през
настоящата година.

Ако управлявате хора, кои са
основните предизвикателства
през 2021 г.:
Да ги мотивирам
Създаване и управление на по-успешен
екип
По-висока ангажираност за постигане на
целите
Мотивацията е на първо и ключово място.
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Тя се изменя често, невинаги зависи от нещо
видимо. Но винаги я има. Никой не прави
нещо, ако не е мотивиран външно (чрез заповед, сила, обстоятелства) или вътрешно (чрез
убеждения, смисъл, желание). Спрямо това е
и последващото качество. Трудно е да мотивираш някого, ако той не иска. Невинаги искаме да правим нещо, вярваме в него или ни
се прави точно в този момент. Именно това е
и ключовото предизвикателство пред нашите
ръководители.
Създаването на успешен екип носи и по-високата ангажираност към постигането на целите. Има ли хора – трудно ще е. Качествата,
които биха улеснили мениджъра в постигането
на тези две предизвикателства, са както лични,
така и професионални. Кой не би следвал визионер, човек на думата, питащ и искащ да знае
мениджър? Или такъв, който е достатъчно харизматичен, смел, търсещ мнението на екипа
си? Този, който може да „продаде“ тези цели,
логиката им, смисъла от тях и тяхната реалистичност, ще успее. Сега и в бъдеще.
Кое ще ги улесни – емпатията в служителите, тяхното разбиране и заниженото его. И от
двете страни.
Когато човек е щастлив, той със сигурност
е мотивиран, докато обратното не е задължително. Може да сме мотивирани, но да не сме
щастливи.

Кои фактори, бяха ви накарали да се
чувствате по-щастлив през 2021 г.:
Да развивам своите умения и способности
Да имам разнообразен и интересен живот
Да вдъхновявам околните
Да имам свободно време за интересите си
Да имам гъвкаво работно време
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Най-често срещаните 5 фактора (от 16) не
са нещо ново за нас. Някои вече засегнахме –
като развитието. Други два са част от по-добрия баланс между работа и личен живот –
да имам свободно време за интересите си и
гъвкаво такова. Мисля, че до голяма степен
го имахме през 2020 г., но как го използвахме
е тема за друга статия.
Разнообразният и интересен живот е нещо,
което би накарало мнозина от нас да се чувстваме щастливи. Достатъчно общо, но и напълно ясно. Колкото по-кратко, по-бързо и поразлично е около нас, толкова повече се вписваме в това твърдение. Наличието на пандемия
не е пречка. Прекомерното мислене е такава.
Да вдъхновяваме околните се подсилва от
потребността ни да даваме, да споделяме и насърчаваме другите да са като нас. Социалните мрежи ускориха тази потребност. Но нека
бъдем внимателни, защото рискът да дадем
нещо непоискано, да се натрапим на някого
или си мислим, че даваме нещо кой знае колко
значимо, е реален. Правете го през личния си
опит, с факти и примери. Тогава ще има добавена стойност за някого и щастието ще бъде
споделено – на даващия и взимащия.
Всичко дотук няма да е валидно или достатъчно мотивиращо, ако изпитваме страх.

Кои са вашите страхове относно
работата ви през 2021 г.:
Да не бъда принуден да върша неща, които не искам, не вярвам в тях
Да остана без постоянна работа за повече от три месеца
Да се проваля на позицията, на която съм
Освен индивидуална или групова мотива-

ция има индивидуални и групови ценности.
Има и етика – лична и професионална. Тяхното прекрачване е най-големият страх сред
443-ма анкетирани. Това би ги демотивирало,
често води до краткосрочни и неустойчиви
резултати в комбинация с огромна фрустрация. Страхът не е предвестник за нищо хубаво, нито положително. Липсата му е благодатната почва за велики дела.
Страхът от изпадане в ситуация без работа
беше реален през 2020 г., няма да ни подмине
и през тази година. Провалът на позицията,
на която сме, също би повлиял негативно. И
двете неща са свързани с откритост, комуникация, обратна връзка, с разбиране и подкрепа. Тази може да е превенцията. Осигурим ли
я, всеки страх ще бъде преодолян, а изживяванията около него ще се акумулират в опит.
Ценен, жизнен и мотивиращ ни да продължим. На дела, не на думи.
За да правим правилните за нас неща, е хубаво да знаем повече за тях. Откъде идват, за
кого се отнасят, как се проявяват, защо ни карат да правим или не правим нещо. Ако спирачките за това са страх, тревога, липса на комуникация и лошо управление, нека се фокусираме не към проблемите, а към решенията за тях. Така ще успеем да се откъснем от
вечното вайкане и чудене защо нещо се случва точно сега и все на нас. Ако е вярно твърдението, че „съединението прави силата“, то
бъдещата работа в екип, откритостта и заниженото его са предпоставките за него. Едва ли
има вече какво да си доказваме, когато един
„обикновен грип“ преобърна съдбите на милиарди хора. Напротив. Има за какво още да
работим заедно, за да стигнем не по-бързо, а
по-далеч. Просто 2021 г. е една от спирките.
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В тази част на изданието ще се запознаете с професионалисти
от различни области, които ще ви разкажат за своите
професии, работното си ежедневие и предизвикателствата,
пред които се изправят в работата си.

Художник

Профили по

проф
специалист
„роботизирана
автоматизация"

Преподавател

сладкар

Портфолио мениджър
на фонд за рискови
инвестиции

Дилър на физическо
инвестиционно злато
създател
на YouTube
съдържание

есии
Биотехнолог

Персонален
треньор

Преподавател
(в
дистанционен
режим)

Пандемията изпрати студенти и
ученици навсякъде по света в онлайн
обучителен режим. Изцяло дигиталното преподаване и учене от мнозина
се определя като слабо задоволително, а на голяма част от преподавателите им се наложи бързо да се запознаят за пръв път с платформи за
видеоконференции и да научат начини, по които да преподават предметите си изцяло онлайн.

Светлана Митрова

Провеждането на обучение в този режим донесе и допълнителна, морална,
задача за преподавателите - да управляват нагласите на студентите
и учениците към създалата се ситуация. Те получиха и задачата да възпитават на отговорност, а не само
на учебния материал. Управлението
на демотивирани заради дистанцията ученици е нелека задача, а допускането те да се превърнат в пасивни
приематели на дистанционно обучение обезсмисля труда както на преподавателите, така и на родителите. Д-р Александър Христов разказва
за пътя си до преподаването в академична среда и за впечатленията,
които дистанционното образование
му оставя.

д-р александър Христов
преподавател в НБУ и УНСС,
експерт по маркетинг
и комуникации
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ е доцент по
маркетинг в УНСС и преподавател по ПР
в НБУ. Управляващ партньор е на ПР агенция „Параграф 42“. Заместник-председател е на Българската асоциация на ПР
агенциите (БАПРА) и председател на Центъра за анализи и кризисни комуникации.
През периода от 2011 до 2013 г. е председател на БДВО, от 2006 до 2011 г. е председател на Комисията по етика на асоциацията. Бил е журналист, заемал е мениджърски позиции в комуникационни отдели във финансови институции, в продължение на 7 години е акаунт директор
на ПР агенция „Сивитас България“.
АВТОР E на четири книги и на над 70 публикации в наши и чужди издания. Завършил е международни икономически отношения в УНСС. Спи малко, пише много и
е убеден, че комуникациите могат да бъдат двигател на големи промени в бизнеса и обществото.
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Моята професия
Професията на преподавателя е абсолютно
очарователна. Тя е богата на предизвикателства и е такава, защото изисква всеки ден да
знаеш повече от предишния и да предаваш
знанията и уменията си по-добре всеки ден.
Особено сега, когато очакванията и изискванията на студентите, без да го осъзнават, са
се повишили. Трябва да се забрави, че преподавателят е последна инстанция на истината
и стои високо с авторитета си - той трябва да
бъде ментор и да допринася за знанията на
студентите и да развива техните възможности и таланти. Преподаването изисква интеракция, а не четене на лекции. Ситуацията с
дистанционното обучение го доказва.

Моето образование и умения
Завърших средното си образование през 1995
г. в столичното 133 СУ „А. С. Пушкин“, в тъмните години, когато професията на ПР специалист току-що се беше родила в България и
почти никой не знаеше за какво става въпрос.
Училището ми даде добър старт. Кандидатствах в УНСС със специалност международни икономически отношения, влязох, като успях да избегна дългата двегодишна казарма.
В самия университет започнах да се насочвам
към маркетинга и комуникациите и разбрах,
че това ми е по-интересно от инвестиционните пазари и валутните курсове. В трети курс
започнах работа в една от най-големите вериги за бърза храна като аниматор на детски
партита. Там забелязах, че децата искат аз да
ги забавлявам и ме търсеха, което допълнително ме ориентира към преподаването. След
това завърших и магистратура по същата специалност в УНСС, а след това станах докторант в СУ „Св. Климент Охридски“ и защитих
докторантурата си там през 2008 г.

Моят път дотук
Докато подготвях докторантурата си, започнах да преподавам в Нов български университет през 2005 г., а от 2010 г. започнах работа в УНСС на щат като асистент. До момента продължавам да преподавам и в двата университета и да съм щастлив да преподавам в
две от най-добрите академични институции
в страната. Освен това съм управляващ партньор в ПР агенция, така имам удоволствието
да съчетавам теория и практика и да предавам наученото.

Моите задачи и отговорности
Моя отговорност е да бъда честен със студентите. Смятам, че е важно да подкрепям студентите, които са разбрали, че изучаваното от
тях не е тяхното поприще, и да не допускам
да бъда гонен по коридорите заради двойки,
а, напротив, да им помагам да намерят интересите си. Административните задължения в
университета са нещо неизбежно и не особено приятно, но няма как да бъдат избегнати.
Разбира се, основна част от задачите ми е да
планирам и преподавам съдържание.

Нужните умения и опит
Родих се като преподавател два пъти. Единият път е, когато станах преподавател и започнах да преподавам по най-традиционния и
по-консервативен начин. Другият път беше,
когато срещнах Моника. Моника е студентка,
която преди 12 години беше на моя лекция.
Дотогава се опитвах да обяснявам по най-подробен начин какво е ПР. На втората лекция тя
стана, взе си шапката, излезе и каза: „Няма ли
някой най-сетне да ни обясни наистина, на
разбираем език, какво ще работим от тук нататък?“ Тогава разбрах, че начинът, по който
преподавам, няма да работи. Затова благода-

ря на Моника, защото разбрах, че задачата на
преподавателите е както да предадат знанието, така и да го направят по най-интересния
начин. А и също, че трябва да умеят да запалят пламъка на интереса у хората. Поддържам и мнението на сър Кен Робинсън, че никое училище в света не е по-добро от своите
преподаватели.

Моите предизвикателства
Няма да крия, че към неприятната част от
професията ми са изцяло онлайн лекциите.
Скочихме в онлайн преподаването веднага
и никой не е виновен. Това е валидно за целия свят. Но все още не сме се научили как
се преподава онлайн. Започнахме да го правим така, както го правихме в аудиториите.
Не е така, трябват ни нови умения, които все
още не сме усвоили и не знаем. Но аз се надявам никога да не ги узнаем. Преподаването е процес, различен от говоренето, трябва
да има интеракция и академичен дух. Преди
малко имах поправителен изпит със студентите и един от тях попълваше онлайн тест, докато беше облечен със ски екипировката си
от върха на пистата. Като обяснение за този
куриоз той даде, че в хижата няма интернет
и не е имал избор. Това не е академичен дух,
но ме успокоява фактът, че студентите също
не харесват този начин на обучение. Инте-

Преподаването е процес,
различен от говоренето,
трябва да има интеракция
и академичен дух.
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ракцията онлайн няма нищо общо с реалната и все още не съм намерил начини да я подобря въпреки експериментите, които правя.

Моите удовлетворения
За да продължавам да преподавам толкова
дълго време, значи работата ми носи голямо
удовлетворение. Едно от най-хубавите неща
е, че общувам с млади и будни хора. Лично и
професионално удоволствие е фактът, че преподаването ми поставя летва да се стремя да
разбирам новите неща и да съм в крак с тенденции. Това е изключително важно за ПР
професията, където трябва да тичаш много
бързо, за да не останеш на едно място. В същото време удоволствие ми носи и предизвикателството да разказвам сложни неща увлекателно и по-просто, без от това да страда истината. Не на последно място - умението да слушаш и разбираш въпроси и да отговаряш съдържателно на тях. Обичам да казвам, че студентите са шумни, защото са умни.
Хората, които променят света, питат, задават,
много въпроси, противопоставят се на авторитети и го правят все по-обосновано. Това
е прекрасно.

Търсени умения

Жажда за знание
Умения за общуване.

Заплатата
Кариерната пътека на преподавателите в университетите е много лесна и ясна - асистент,
главен асистент, преподавател, старши преподавател, доцент, професор. За всички нива заплатите в частните университети са може би
с около 30% по-високи от тези в държавните.

Моите планове за кариерно развитие
Сега съм доцент, кариерната ми цел е да стана професор. Това е някаква форма на признание от студентите и колегите, която ще ми
донесе по-скоро лична, отколкото финансова
удовлетвореност. Ще се захвана с нови теми
и ще осмисля начина, по който ще ги разработвам. Има Закон за развитие на академичния състав, където условията за преминаване
от едно ниво на друго са определени. Необходимо е да има научно ръководство на докторанти, а аз да разполагам с определен брой
публикации и нужното време преподавателски стаж.

Моите източници на информация
Информирам се абсолютно от всякъде, това е
неизбежно предвид ПР професията ми. Черпя информация онлайн, от новини (печатни
и телевизионни), от специализирани издания.
Има достатъчно авторитетни информационни източници, от които всеки, който иска да
се усъвършенства, може да черпи информация. За моята специалност се информирам от
PR Daily, Communication Director и др.

Художник
на
видеоигри
Мара Георгиева

Индустрията на видеоигрите е в подем - геймъри са 40% от жителите на планетата. Изработването на
една игра може да отнеме от няколко
месеца до години, а процесът по създаването й минава през различни фази от идеята, измислянето на историята и героите до най-малкия детайл в
графично отношение и тестването на
продукта. Зад всяка видеоигра стоят
гейм дизайнери, сценаристи, художници, 3D дизайнери, програмисти, аниматори, екип, който тества направеното, проектни мениджъри.
Художниците на видеоигри са тези,
благодарение на които оживяват идеите на дизайнерите. Те рисуват отделни обекти, същества, персонажи,
цели сцени и демонстрират чрез картини как би изглеждала готовата
игра.
Специализираното образование е добро, но не задължително условие за упражняване на професията. Много и
разнообразни курсове, както и изобилие от информация в интернет
предоставят възможност за учене и
надграждане на наученото. Но със сигурност професията изисква въображение, страст и талант. Умението за работа в екип също е ключово.
А удовлетворението идва от това, че
си част от създаването на видеоигра,
която носи очарованието да се пренасяш в друг свят и да играеш в реално
време с хора от цялата планета.
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художник
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© Цветелина Белутова

маргарита стаменова,

МАРГАРИТА СТАМЕНОВА е завършила
НАТФИЗ със специалност „Анимация“. Работила е като художник на детски мобилни игри, по анимационни сериали и
кратки анимации, илюстриране на книги и други. В момента работи в компания
за видеоигри и в свободното си време поема разнообразни фрийленс проекти.

Моята професия
Художник на видеоигри може да бъде доста
всеобхватна професия. Игрите могат да са в
различни формати – мобилни, браузърни, компютърни и др., както и за различна аудитория.
Което означава и голямо разнообразие. Определено това е перспективна професия, тъй като
игри се правят и играят постоянно и хората винаги ще имат нужда от развлечения. Също така
е една от професиите, които не са отчели почти
никакви загуби по време на пандемията. Освен
това тази ниша постоянно се развива и търсенето расте. Но тъй като в днешно време курсовете за подготовка и изворите на информация
са много на брой и много по-достъпни, конкуренцията е голяма, а изискванията стават все
по-високи. Но бих препоръчала професията
на всеки, който има интерес и любов към изкуството, игрите, анимацията. Невинаги е леко,
особено ако работиш по големи продукции, затова трябва да ти харесва това, което правиш.

ра никой не се интересува какво пише на дипломата ти, а се гледа портфолиото ти. А и индустрията толкова бързо се развива, че учебните заведения в един момент започват да изостават. Но за щастие има страшно много лесно достъпни материали, уроци и курсове навсякъде в интернет. Така можеш да наблегнеш
на конкретните неща, които искаш да овладееш, и да напреднеш много бързо. Така че, ако
имаш желание, не е от особено значение в кое
учебно заведение си учил. Някои от най-добрите в професията не са завършили нищо общо
с това, с което се занимават в момента. Никога не е късно да започнеш да се учиш. Спрямо интересите си и студиото, в което искаш
да работиш, можеш да се ориентираш какво
ниво и какви умения са ти нужни и да намериш подходящите курсове за тях. И да си подготвиш портфолиото според мястото, на което
искаш да кандидатстваш. В момента основните места в България със специализирани курсове в тази сфера са CGZEN и Arc Academy. Много е полезно да си намериш общност от други
хора със сходни интереси – нещо, за което академията (НАТФИЗ) ми помогна, но, разбира
се, далеч не е единственият начин да попаднеш
в тези среди. Общността е нужна, за да може
да се критикувате, да си давате насоки един на
друг и да си сверявате часовника с това, което
се случва по света.

Моят път дотук
Моето образование
Завършила съм националната художествена
гимназия в София със специалност „Скулптура“, а след това „Анимация“ в НАТФИЗ. Но
освен това съм завършила различни курсове и стажове в CGZEN, Grozen Entertainment,
Schoolism, Creatureartteacher, с които да подобря уменията си. Честно казано, в нашата сфе-

Още от малка се занимавам с рисуване и знаех,
че това искам да правя. Когато влязох в художествената гимназия, за пръв и последен път
организираха курс по 2D анимация, на който се записах, и тогава реших, че това е следващата ми цел. Затова и влязох в НАТФИЗ да
уча анимация и бях сигурна, че искам да се занимавам с това. Още тогава си намирах раз-
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лични малки фрийленс проекти, но първата
ми официална работа беше като художник в
студио за детски мобилни игри. След това се
прехвърлих в компания за видеоигри, в която работя и в момента, отново като художник.
След почти две години я напуснах, за да работя по анимационен сериал с мои приятели и
колеги от НАТФИЗ. Когато приключихме сериала, реших да се върна на предишното място, тъй като работата ми харесва и хората, с
които работя, са прекрасни. В течение на цялото това време установих, че все пак рисуването е „моето нещо“, а анимацията ще остане
като нещо вълшебно, което ми носи удоволствие, но не искам да работя. Като цяло обичам
да творя, интересите ми в изкуството са доста разнообразни и не бих искала да се ограничавам само във видеоигрите, затова поемам
различни фрийленси в свободното си време и
пробвам различни неща.

Моите професионални
задачи и отговорности
Занимаваме се с всичко, свързано с визията
на играта, като минаваме през различни етапи. Измисляме концепциите за сцени, персонажи, предмети, менюта. Предлагаме идеи, варианти, сценарии, които, след като бъдат одоб-

Някои от най-добрите
в професията не са завършили нищо общо с това,
с което се занимават в момента. Никога не е късно
да започнеш да се учиш.
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рени, изпълняваме. Една от основните ни задачи е да решаваме проблеми. Всичко трябва да
има реално приложение и логика. След което
се изисква и добра комуникация с останалите
екипи след нас.

Нужните умения и опит
Нужни са най-вече креативно мислене, желание и готовност да се развиваш постоянно.
Уменията и опитът могат да варират спрямо
вида игри и студиото, към което се е насочил
човек, но основните художествени умения са
задължителни. Често може да се налага да вършиш много различни неща на работното място и трябва да си гъвкав и да знаеш, че невинаги ще правиш това, което ти харесва. Работата
по-често е екипна и невинаги твоите идеи ще
са най-добрите за конкретния проект. Трябва
да си готов да приемаш критика и да не приемаш нещата лично, а да мислиш какво е найдобре за проекта. Важно е и да умееш добре да
организираш времето си, за да влизаш в поставените срокове.

Моите предизвикателства
Предизвикателство е да измислиш и предложиш нещо ново, по-различно от това, което
вече има на пазара. Което си е почти невъзможно начинание, защото на пазара има всичко.
Но винаги могат да се пробват различни комбинации, докато успееш да създадеш от познатата и скучна наглед материя нещо интересно.

Моето удовлетворение
Като цяло игрите, които правим, са разнообразни като тематика и стилистика, което е много хубаво, защото помага да не зацикляш и винаги има нещо ново и интересно. Много ми харесва също възможността да работиш с други
талантливи хора и добри художници. А удов-

летворение ми носи най-вече крайният резултат и положителната реакция на хората, когато видят готовата игра. Да знам, че аз съм една
малка част от това.

Заплащането
Стартовото заплащане много варира от студио в студио и според уменията ти. В началото е по-важно да се трупа опит. С по-добро
портфолио имаш повече сила да преговаряш
за цена/условия.

Моите планове за развитие
Да не спирам да се развивам и да пробвам нови
неща. Винаги има какво да се учи, а някой ден
се надявам и аз да мога да помагам на другите
да се учат. Едно от нещата, които планирам в
скоро време, е да се науча да моделирам в 3D.

Моите източници
на информация
Може би най-вече работата на други художници. Основните сайтове, в които можеш да следиш работата им, са artstation.com и Instagram.
com. Но, разбира се, има и други. Освен това
във фейсбук има групи, в които хората споделят творчеството си, търсят критика, помощ,
съвети. Има много фестивали по света, на които се провеждат лекции и уъркшопове, свързани с дигиталното изкуство, гейминг и изобщо развлекателната индустрия. Някои от тях
са: Futuro във Варна, IAMAG Master classes,
IFCC в Хърватия, Trojan horse was a unicorn,
Industry workshops в Англия, Lightbox expo в
САЩ, Playgrounds в Холандия. Доста от тях
направиха и онлайн формат за последната година. Аз лично много обичам също да си взимам арт буковете на различни художници, които харесвам, за да ги ползвам за пример и да
се уча от тях.

Търсени умения

Въображение и
възможност да погледнеш
познати неща по нов
начин, за да можеш да
представяш нови идеи
Умение за работа в екип
Способност да приемаш
критика и да не приемаш
нещата лично
Да имаш желание да се
учиш постоянно и да се
развиваш
Умение да организираш
времето си добре,
за да се справяш със
сроковете
Владеене на Adobe
Photoshop или
еквивалентни програми
Отлични художествени
умения и пространствено
мислене, добро боравене
с обеми, цветове,
светлина, композиция.

Влиянието на коронавируса
Влиянието при всеки е различно. Специално
в моя екип не мисля, че има разлика в продуктивността или натоварването заради коронавируса. Определено е нужна добра самодисциплина, за да си ефективен и да не се разсейваш,
когато работиш от дома. Но пък хоум офисът
дава и много свобода. По-негативните аспекти са, че онлайн контактът определено не е като
живия контакт. Винаги да ми се е искало работата от вкъщи да е възможна и сега, когато това
е факт, мисля, че е супер, но въпреки това колегите и работната атмосфера ми липсват.
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създател
на YouTube
съдържание
Йоан Запрянов

Колко време на ден прекарвате в гледане на видеа в YouTube? Отговорът
за повечето хора по света, ако следваме статистиката, е „все повече“.
Което означава и че има нужда от все
повече видеоклипове, а през последното десетилетие изискванията за качество и на потребителите, и на създателите се вдигна неколкократно.
Възможностите за монетизиране в
платформата заедно с все по-високия
интерес от страна на рекламодатели
за директна или индиректна реклама
превръщат YouTube от хоби в професия за все повече хора.
На теория тя звучи просто – правиш клипове, публикуваш ги, набираш
нови последователи и колелото се завърта. На практика обаче един истински YouTuber, особено ако е сам,
трябва да бъде едновременно сценарист, режисьор, монтажист, оператор и, разбира се, участник. Така
едно няколкоминутно видео може да
отнеме няколко дни за направа, но,
от друга страна, професията дава голяма свобода. А в малък брой успешни случаи води и до създаването на огромна аудитория от стотици хиляди
последователи.

© Цветелина Белутова

Константин Кънев,
един от най-следваните
YouTube потребители
в България
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КОНСТАНТИН КЪНЕВ е един от най-следваните YouTube потребители в България, с общо над 200 хил. абонати в канала си NoThx – и над 54 млн. гледания на клиповете му. Той е част от цяло поколение
интернет потребители, които са превърнали хобито си да правят видеосъдържание за YouTube в професия. Доскоро присъствието в YouTube на Кънев е
само с цел забавление и лично удовлетворение. Заради коронавируса обаче неговата предишна работа – финансов мениджър във верига хотели, остава на заден план и той започва да отделя по-голямата част от времето си за YouTube.
Кънев прави клипове предимно на гейминг
тематика, но и не само – има свои поредици предавания, в които участват известни личности, прави и ревюта на техника.
На регулярни интервали прави и няколкочасови лайвстрийм маратони, при които играе игри на живо пред хиляди хора.

Моята професия
Казвам се Константин Кънев, на 34 години, от
град София. В момента работя като финансов мениджър, като откакто съм завършил
училище, съм работил много неща, главно в
сферата на икономиката и финансите. От август 2020 г. обаче реших значително да занижа
времето, което отделям за работа, и да се отдам на моето хоби - да създавам съдържание.
Създател на съдържание, или content creator,
е човек, който създава съдържание под формата на видео, текст или снимка. Така той предава било то някаква интересна информация,
научни данни, интересна история или просто споделя своя лична случка. Да си създател
на съдържание е както много приятна, така
и много отговорна професия. От една страна, можеш да правиш каквото си искаш, но
от друга, имаш голяма отговорност към своите последователи. Ти избираш какъв пример
ще дадеш. Като цяло всеки човек, който има
желание да сподели с някого нещо под формата на текст, снимка или видео, може да се
нарече такъв. Ограниченията са почти никакви, какво как и защо ще представиш пред
своите зрители зависи само от теб. Естествено това е и пряко свързано с хората, които
впоследствие ще гледат или четат това, което създаваш.

Моето образование
По образование съм икономист, като имам и
няколко специализации, свързани с мениджмънт и предприемачество. Образованието ми
винаги ми е помагало, тъй като правилата на
икономиката важат във всеки отрасъл.

Моят път дотук
Както казах, все още се занимавам с финанси, но обемът работа, който поемам, е мини-
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мален. Преди съм се занимавал с финансов и
инвестиционен контрол в голяма верига премиум хотели. Дълги години съм се занимавал
и с управление на активи на фондове за земеделски земи. Към момента имам над 15 години трудов стаж. През всичките тези години
обаче съм развивал и хобито си да създавам
съдържание, свързано с гейминга, тъй като
да играя игри е моя страст от малък. С годините тази страст прерасна и в това да споделям моите приключения в света на игрите с
моите зрители. Също така съм голям фен на
всякакви технологични устройства и хардуер, като също добавям и такова съдържание
в канала ми. От повече от година насам правя
и свое шоу, което няма общо с игрите и техниката. Възнамерявам скоро да направя още
едно, също различно от всичко останало.

Моите задачи и отговорности
При създаването на съдържание хубавото е,
че ти сам определяш какво кога и по колко да
правиш. Можеш да решиш да си почиваш 10
дни, но през това време всичко, което твоите
колеги създават, привлича интереса към тях и
ти оставаш на заден план. Затова обичам тази
работа, тъй като съм свикнал постоянно да
ровичкам разни работи, да чета, да се интересувам и да се информирам. И тук това е много важно. Важно е да си наясно с всички нови
неща, които се случват около теб, за да може,
ако твоите последователи те попитат нещо,
винаги да си информиран и да даваш точна и
адекватна информация. Защото знаете, че доверието се гради дълго, а се губи за секунди.
Лично аз си правя програма за всяка седмица, често и за повече напред, разпределям си
времето спрямо това, което искам да направя, било то да се поинтересувам и разгледам
някой продукт, било то, след като вече имам

информация за него, да го заснема или да обработя вече заснет продукт. Също така правя
предавания на живо в интернет всяка седмица по около 16 часа, два дни по 8 часа. Част от
тези предавания също записвам, обработвам
и качвам в YouTube. Освен това съм и част от
група хора, с които правим геймърско предаване всяка сряда, а и в нормални времена организираме редица събития, свързани с гейминга, електронните спортове, както и демонстрацията на нови интересни устройства и гейминг периферия. Изобщо, когато човек работи създател на съдържание, работи
постоянно, но и същевременно никога не е
на работа.

Нужните умения и опит
Тук има един интересен момент. Много хора
ги е страх да започнат да правят това, защото смятат, че нямат нужната техника, умения
и опит, а всъщност уменията и опитът се постигат именно с правенето на тези неща. Още
по-добре е, ако започнеш с по-малко или с
по-некачествена техника. Защото ще минеш
през повече неща и с времето ще разбереш кое
е най-доброто за теб. Така бях и аз. Аз се занимавам със стриймване от вече почти 10 години, а с YouTube от почти осем и смея да твърдя,
че през годините съм минал през доста неща,
които са ме научили да правя това, което правя. Със сигурност не е най-доброто и винаги
можем да се усъвършенстваме повече, което се
старая да правя всеки ден, но ако не започнеш
и не минеш през нещата, няма как да се случи нещо. Много ми харесва нормата, че когато
пробваш нещо 100 пъти и то не стане, не си се
провалил, а просто си намерил 100 начина, по
които това нещо не става, което е много важен
опит и винаги можеш да го използваш, когато
дойде заветният момент нещото да стане.
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Моите предизвикателства
Хубавото при тази професия е, че конкуренцията е огромна, буквално всеки е залят от
огромно количество информация и съдържание и се чуди кой да гледа, защото времето на всички е еднакво. Конкуренцията ражда и по-доброто качество и всеки се развива.
Игрите са ме научили, че винаги трябва да се
опитваш да ставаш по-добър и по-добър. Моето предизвикателство към мен всеки ден е
да си реализирам плановете, които съм си задал, ако не стане, го разпределям в следващите дни, ако стане, си добавям нови и продължавам напред. Както обичам да казвам, винаги само напред и нагоре.

Моето удовлетворение
Моето удовлетворение е удовлетворението на
моите зрители. Да видиш, че си създал нещо,
което хората харесват. Да ти кажат, че са послушали съвета ти за дадено устройство или
компютър например, и са останали много доволни. Да ти разкажат как им е било криво и
са изгледали как си изиграл някоя игра и настроението им се е оправило. Да ти разкажат
някоя история как се събират приятели или
семейства и гледат това, което правиш, това е
най-голямото удовлетворение.

Моята заплата
За съжаление това е най-несигурното нещо в
тази професия. За мое щастие благодарение
на работата си през годините аз имах възможност да си подсигуря един капитал, който да
ме направи независим за няколко години и
да пробвам. Така наречената монетизация в
платформи като YouTube и Twitch е много далеч като заплащане спрямо западните държави поради евтината реклама в тези платформи. За щастие през последните може би две
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Игрите са ме научили, че
винаги трябва да се опитваш да ставаш по-добър и
по-добър.

години се забелязва покачване, но има още
какво да се желае. Основното, с което се издържа един създател на съдържание, са платени ревюта на продукти, платени продуктови позиционирания и дългосрочни партньорства с фирми. Сумите за реклама варират изключително много и са пряко свързани с броя
последователи, които имаш.

Моите планове за развитие
Смятам, че се старая да се развивам всеки
ден. Чета книги, пробвам нови неща, гледам
да съм отворен към всичко и всеки, защото
опитът е много важен.

Моите източници на
професионална информация
За играенето на игри единствено следя източници за това кое и кога излиза, следя и няколко youtuber-и, които играят игри, основно с цел да не пропусна нещо интересно, което е излязло. Относно ревютата на хардуера и
техниката гледам сам да си създам впечатления за определен продукт, докато го ползвам.
После, когато съм готов да заснема ревюто му,
гледам и ревюта на колеги, които са се доказали пред мен през годините, за да видя дали не
съм пропуснал нещо, което те са сметнали за

Търсени умения

интересно. Предвид че през последната година всичко премина онлайн, често гледам разни конференции и представяния на продукти.

Как коронавирусът се отрази на
вашата работа и как я промени?
Коронавирусът беше може би основната причина да реша да се занимавам с това. Последната ми работа беше пряко свързана с хотелиерския бизнес, който понесе доста удари от вируса. Работата ми беше доста натоварена и често просто бях ментално изморен
и доста напрегнат. Заради вируса започнахме
да си работим от вкъщи и аз с времето осъзнах, че бързам да си свърша работата, за да
правя това, което обичам, а то е да създавам
съдържание.
Реших, че не всичко в живота е пари и кариера, а е важно човек да е удовлетворен от
това, което върши, и то да му доставя истинско удоволствие. Както споменах по-горе, все
още работя, но работя в бизнеса на моята годеница, който тепърва се развива, и просто
помагам с финансите. Все пак е хубаво да ми
върви трудовият стаж, а и имам опит в тези
неща.

За професията няма никакви
изисквания, смятам, че всеки
може да я работи. Разбира
се, ако си креативен,
имаш интересен и различен
начин на представяне на
информацията, би имал поголям шанс за успех. Но
няма как да се предвиди
какво ще харесат хората и
какво не, затова според мен
е важно да се опитват и
експериментират постоянно
нови неща. Така от една
страна се развиваме и
добиваме различен опит, а от
друга страна - представяме
интерактивно съдържание,
което според мен е важно за
зрителя или читателя.
Като цяло в тази професия
ти си и автор, и режисьор,
и сценарист, и видео
монтажист, и водещ, и всичко
останало, нужно на един
телевизионен екип например,
за да излъчва едно предаване.
Благодарение на технологиите
обаче имаме възможност да
правим всичките тези неща
дори и вкъщи, а колкото
повече конкуренция има в
това нещо, качеството
и идеите постоянно се
надграждат.
Както с всичко останало,
колкото повече задълбаваш
в нещата, виждаш кое как
би могло да се подобри и
се стараеш да се развиваш
постоянно. Когато нещата се
развият можеш постепенно
да създадеш екип и да
разпределиш задълженията.
Ограниченията са само тези,
които ти си налагаш.
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Биотехнолог
Сирма Пенкова

Биотехнологията се базира на различни науки. Тя съчетава познания по химия, биология и физика. Учените в
сферата боравят с живи системи за получаването на алтернативни продукти в медицината или други индустрии.
През последната година биотехнологиите бяха често споменавани във връзка с
работата върху създаването на ваксини
или PCR метода за анализ.
Професията има приложение в различни области - за получаването на алтернативни хранителни вещества, в
хартиената индустрия или в 3D технологиите и биопринтирането. Науката помага и за създаване на устойчиви
решения с цел опазването на околната
среда и намаляването на използваните ресурси. Именно широките възможности за професионално развитие правят биотехнологията привлекателна за
младите учени.

ралица Василева,
биотехнолог в Printivo
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РАЛИЦА ВАСИЛЕВА завършва бакалавър
по индустриална биотехнология в СУ „Св.
Климент Охридски“. Прекарва няколко месеца в Белгия в лабораторията към университета в Гент. Сега Василева е част
от екипа на българската стартиращата компания за 3D биопринтиране и тъканно инженерство Printivo. Основната й
дейност е култивиране на клетки и генериране на тъканни 3D структури. Компанията разработва 3D биопринтер, който
в комбинация със специално биомастило
може да създаде наподобяващи човешка
кожа тъкани, които да се използват за
различни медицински тестове.

страхотни учители и се запалих по тази сфера. Завърших СУ и имах късмета да попадна на интересни, интелигентни и отворени хора, които ме научиха на много. Прекарах няколко месеца в Белгия по европейска програма и видях още вълнуващи неща
в лаборатория към университета в Гент. С
нови знания довърших и магистърската си
теза. Приятел ме свърза с Printivo. Започнах там като стажант. Днес все още се развиваме и се стремим да дадем началото на
тъканното инженерство и биопринтирането в България.

Моята работа
Професията използва живите системи и знанията за функционирането им за създаване на полезни за човека продукти. Тези биопродукти намират приложение в медицината (ваксини, активни молекули), диагностиката (създаване на
методи за анализ – като PCR), науката, индустрията (ензими, използвани в различни производства, хартиената индустрия и др.).
Професията е перспективна и гледа към бъдещето. Тя е нова за България и се развива постепенно, но сигурно. Все повече нараства нуждата от мислещи, инициативни хора, които се
вълнуват от това как функционира светът и как
може да ни даде решения за редица от проблемите на съвремието. Професията има и кауза и
иска изобретателност и упоритост.

Моето образование и умения
Завърших индустриална биотехнология в СУ
„Св. Климент Охридски“. Необходимо е човек
да проявява инициатива и желание да научи основите на молекулярната биология и биологични методи.

Моят път дотук
Последните години от гимназията имах
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Моите задачи и отговорности
Работа с „живи материали“ - поддържане на
клетъчни култури, подготовка на хранителни
среди, разтвори, работа с полимери, ензими,
използване на молекулярни методи за анализ,
планиране на експеримент, провеждане на експерименти, анализ на резултати, четене на статии за обогатяване на знанията или за търсене
на отговори по даден научен въпрос. Понякога се налага и да се правят многократно едни
и същи процедури до достигане на рафиниран протокол, който може да ти даде желаните резултати.

Нужните умения и опит
Опитът се придобива според спецификата на
съответната лаборатория или компания. Започва се винаги с изчитане на голям обем от информация, за да се разберат основите на фундаменталните закони, които действат в биологията и
другите съпътстващи я науки.
Повтарянето на простички неща като пипетиране, за да се развие техника на работа и повторяемост на методиката, приготвяне на разтвори с различни концентрации, прецизно изпълняване на протоколи и др.

Търсени умения

Моите предизвикателства
Основното предизвикателство е намирането
на средства за проектите – не само парични, но
и самите консумативи. Доставката на качествени консумативи и намирането на нови апарати. В България тепърва се развива тази сфера и понякога е трудно да се намери модерната апаратура, необходима за анализ на пробите и провеждане на експеримент. Ако се намери, логистиката също усложнява процеса, тъй
като е необходимо транспортиране на пробите, поддържане на стерилност, има много документация и предварително търсене на партньори или услуга.

Моите удовлетворения
Работата с интересни хора и изследователската
дейност – процесът е много креативен и за кратко време можеш да научиш много неща. Неописуемо е вълнението, след като осъзнаеш, че работиш в сфера с хора, които на другия край на
света ти показват на живо симулация на прототип на бял дроб – не от пластмаса, а от живи
клетки, който се изпълва с въздух и се свива.
Чувстваш, че си част от нещо голямо.

Заплатата
Зависи дали работиш за частна компания или
към държавна институция – но обикновено е
1000 - 1200 лв. в частния сектор. Някои компании имат по-голяма стабилност и растеж и
заплатата нараства сравнително бързо, особено за компании, които продават апаратура и
биопродукти.
В R&D сектора всичко зависи от финансирането и прогреса на проектите – при постигане на успех и потенциален продукт интересът нараства, финансирането също, оттам и заплатите. Повечето опит носи по-добро възнаграждение.

познаване и владеене
на основни аналитични
методи: PCR, микроскопия,
имунохистохимия, ELISA,
хроматография и др.
фундаментални познания
за клетъчно култивиране и
биополимери, имунологични
методи, аналитични
молекулярни методи,
биохимични механизми и
пътища, поведение на
биологични молекули, основни
клетъчни процеси
умения за планиране на
експерименти и анализ на
получените данни
работа с Excel, Word.
Работа със специализирани
софтуерни системи – за
анализ и обработка на
данни, статистическа
обработка на данни –
ImageJ, Minitab.

Моите планове за кариерно развитие
Професионален успех за мен е колективният успех. Бих взела участие в още конференции, иска
ми се да науча още методи за анализ, но и имам
още да трупам фундаментални знания в науката. Стаж за работа с HPLC или секвенатор също.

Моите източници на информация
Научни статии от научни списания. Сайтове
като Research Gate, Sigma, Thermofisher. Можем
да четем енциклопедии и да се връщаме една
стъпка назад, за да видим по-голямата картина

Влиянието на коронавируса
Намаля възможността за активна работа и комуникация, свобода на придвижване. Да продължим да работим за по-добро бъдеще, с пообмислени решения и това да ни помогне да се
грижим повече за средата, в която живеем.
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специалист
„роботизирана
автоматизация"
Кирил Кирчев

Robotic Process Automation (RPA) е технология на автоматизация на бизнес процеси, с която виртуални
роботи превръщат повтарящи се задачи в роботизирани процеси. Технологията представлява софтуерен робот, програмиран да изпълнява процеси и
приложения подобно на човек.
Днес роботизираната автоматизация има все поважна роля за оптимизирането на множество дейности в бизнеса – автоматизация на бизнес процеси, тестове и мониторинг (наблюдение).
Автоматизацията е ключова за постигането на
максимална ефективност на процесите в организацията. Чрез нея служителите и съответно компанията пести време, повишава производителността
си и намалява натовареността на хората си.
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мирослав Иванов,
младши специалист
„Роботизирана
автоматизация на процеси“
в „Теленор България“
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КАЗВАМ СЕ Мирослав Иванов и съм част
от екипа на „Теленор“ вече повече от три
години. За този период съм преминал през
няколко различни позиции и към момента
съм младши специалист „Роботизирана
автоматизация“ в технологичния екип
на компанията.

че мога да постигам повече, което допълнително ме мотивира да се доказвам и да продължавам да уча.
Конкретните знания и умения, които ползвам, започнах да придобивам в хода на работа
и чрез допълнителни обучения. В тази професия всеки ден се научават нови неща.

Моят път дотук
Моята професия
Професията ми представлява разработка на
софтуерни продукти (роботи), които използват програмите и приложенията по същия начин, по който ги използват и служителите на
компанията. Предвид напредналата дигитализация смятам, че професията в бъдеще ще
става все по-популярна и специалистите в областта ще бъдат все по-търсени.
Привлекателното е това, че работата е изключително разнообразна и динамична. Има
много тясно сътрудничество с други екипи и
отдели, за които трябва да се анализират и автоматизират различни процеси и не само.
Бих я препоръчал на всеки човек, който
харесва иновациите и е готов да се адаптира
бързо към промените.

Моето образование и умения
Завършил съм в УНСС, специалност „Бизнес
информатика и комуникации“. Най-ценното
нещо, което ми даде университетът, е не толкова специфични познания за професията ми,
а по-скоро ме научи на по-голяма дисциплина, ангажираност и отговорност към проектите и задачите, които ми се възлагат, и най-вече
на работа в екип с хора с различни характери.
Истинските учители за мен са по-старшите ми колеги, които, без да се замислят, предават натрупания си богат опит и ме вдъхновяват всеки ден и създават среда, в която знам,

50 | МОЯТА КАРИЕРА 2021

През 2015 г., след завършване на гимназиалното ми образование, все още несигурен в
каква професия искам да се развивам, реших,
че е по-добре да направя кратка пауза между
средното и висшето образование. Така кандидатствах за позиция „Консултант по продажбите“ в „Теленор“ в родния ми град. Година по-късно, вече твърдо решен с какво желая да се занимавам, кандидатствах и ме приеха като първо желание в УНСС, специалност
„Бизнес информатика и комуникации“. Наложи се да напусна работата като „Консултант
по продажби“, за да се преместя в София и да
продължа образованието си. След двегодишна
пауза, все още студент във втори курс, започнах отново работа в компанията, като преминах през няколко позиции – сътрудник „Информационно обслужване на клиенти“, сътрудник „Информационно обслужване на вътрешни клиенти“ и консултант „Дистанционни продажби“. Няколко месеца след моето дипломиране беше обявен конкурс за младши
специалист „Роботизирана автоматизация на
процеси“, който спечелих, и така се впуснах в
света на роботите.
Интересът към професията ми се засили в
момента, когато трябваше да си избера дипломен проект за завършването на моето висше
образование. Една от темите ми се стори доста
различна и предизвикателна, в същото време
и много интересна, а именно „Автоматизира-

не на бизнес процес“. В хода на разработката
осъзнах, че няма по-хубаво чувство от това да
виждаш как облекчаваш хората от рутинните
им задачи, които преди това са изпълнявали
ръчно. И как други хора, имащи нужда от съдействие, го получават почти веднага от създаденото роботче.

Моите задачи и отговорности
Задачите ми са много интересни и разнообразни, всеки ден е едно ново приключение.
Основно анализирам и автоматизирам нови
процеси, като е нужно все пак да не забравям
вече създадените и работещи роботи, които
трябва да обучавам.

Нужните умения и опит
Смятам, че най-важното е мотивацията и желанието за учене.
В тази професия няма шаблон, по който да
се водиш. Уменията се градят всеки ден, стига човек да е достатъчно любопитен и упорит.

Моите предизвикателства
Работата е разнообразна и динамична, в зависимост от възложените задачи и проекта,
по който се работи, предизвикателствата са
различни.
Към момента приключението, в което сме
се впуснали с моите колеги, е създаването на
софтуерен робот, който да обслужва вътрешните нужди на компанията, свързани със заявки на служители за техническо съдействие.
А може би най-голямото предизвикателство
е да „научиш“ всеки „млад“ робот как да използва правилно клавиатура, мишка, как да
преминава през компютърните екрани и менюта, как да „чете“ текст от екрана и да предприема необходимите действия за извършване на задачата… все едно е човек

Моите удовлетворения
Удовлетворение и мотивация получавам, когато видя как колеги от цялата компания са благодарни за това, че съм успял да им спестя време и усилия благодарение на бързо свършената работа от робота. И как те успяват да се
фокусират върху по-сложни и важни задачи,
защото не мислят как ще свършат рутинната работа, тъй като тя вече е автоматизирана.

Заплатата
По-важно е това с какви хора работиш и атмосферата да те предразполага да постигаш
нови върхове. Разбира се, че е важно да получаваш и заслуженото месечно възнаграждение, но колкото по-задълбочени познания и
умения придобиваш и колкото повече допринасяш за компанията, толкова по-високо оценен ще бъдеш.

Моите планове за кариерно развитие
Желанието ми е да натрупам експертни познания в сферата, в която се развивам. За целта ще продължа да усъвършенствам знанията си чрез непрестанно учене и посещение на
странични курсове, които биха могли да ми
бъдат полезни в работата.

Моите източници на информация
„Теленор“ като работодател предоставя достъп на служителите си до широка база образователни ресурси. Всеки служител има безплатен достъп до платформата LinkedIn Learning,
имаме и вътрешни програми за обучение.
Компанията подкрепя придобиването на допълнителна професионална квалификация
като част от стипендиантска програма за служителите. Стига да искаш да учиш и да се развиваш – компанията е едно от местата, където най-лесно можеш да го направиш. Наша
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Търсени умения

основна ценност е това да ставаме по-добри
всеки ден и е мотивиращо да виждаш как това
наистина се случва за теб и колегите ти.
Извън компанията виждаме, че вече доста
добре се приемат и платформите за онлайн
обучения. Благодарение на интернет е възможно да се достъпи всяка нужна информация, било то в платен или безплатен вариант.

Влиянието на коронавируса
Поради COVID-19 пандемията аз успях да се
запозная с колегите ми виртуално и до ден
днешен с по-голямата част от тях все още не
сме се виждали в офлайн работна среда, тъй
като започнах работа на новата позиция в
разгара на коронавирус кризата. За разлика
от обичайното моето въвеждащо обучение
беше изцяло онлайн. Промяната се изразява
основно в това, че работният процес към момента е предимно дистанционен, срещите с
колеги - също.
Благодарен съм на моя работодател, че въпреки обстоятелствата не ме лиши от възможността да изпълнявам работните си задължения, а дори ми предостави възможност за
развитие. Теленор“ е сред компаниите, които
още преди COVID имаше изградена култура
за дистанционна работа и осигурени условия
всеки служител да може да се чувства спокоен да работи от всяка точка.
Тъй като моята работа поставя в центъра
човека, колкото и невероятно да звучи от експерт, занимаващ се с разработка на роботи,
тази криза, в която на всички ни се наложи да
работим от дистанция, направи моя труд още
по-ценен. Стана ключово важно да успеем да
хуманизираме дигиталния живот на всички нас възможно най-много. А как по-лесно
може да постигнем това, ако не натоварим с
рутинната работа роботите?
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Базови познания на основни
принципи в информационните
технологии като
програмиране, софтуерно
инженерство, операционни
системи, компютърни мрежи и
бази данни
Отлично владеене на
английски език
Добри умения за комуникация
и сътрудничество
Способности за бързо учене,
желание за развитие на
нови умения, експертиза
и поемане на повече
отговорности
Положително отношение и
добри умения за работа в
екип
Проактивна и
самоинициативна личност,
която си поставя високи
цели
Харесва роботи.

дилър на
физическо
инвестиционно
злато
Кирил Кирчев

На първо място всеки дилър е борсов агент, който се занимава с покупкопродажба на ценни книжа
или стоки срещу комисиона или процент от сделката. Професията на дилъра
на инвестиционното злато
по-специално е обвързана с
работата с физическото инвестиционно злато и откупването и продаването му на
крайните клиенти. Той контролира целия процес от
търсенето на продукта, през
купуването му при най-добрите условия до достигането му до крайния клиент.

ПРОФИЛИ ПО ПРОФЕСИИ |

53

Кирилка
епитропова,
дилър на физическо
инвестиционно злато
в „Тавекс България“
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КИРИЛКА ЕПИТРОПОВА е един от найдобрите дилъри на злато и валута в България. Родена е в Петрич, завършва Техническия университет в София със специалност „Индустриален мениджмънт“.
Веднага след завършването си тя търси
реализация в столицата и неочаквано е
поканена на интервю във финансова компания – в същия ден, в който предава дипломната си работа за завършване на бакалавър. Там заема стартовата позиция
касиер, но усилията и качествата й бързо са възнаградени с повишение до главен
касиер, което дава старт на пътя й в йерархията като обучаващ дилър.

Моята професия
Професията дилър на инвестиционно злато те
предизвиква да мислиш. Работата е динамична
и трудно може да бъдеш застигнат от монотонната рутина, която днес е толкова често срещана
и действа силно демотивиращо на много хора.
Смятам, че работата е толкова перспективна,
тъй като специалистите в сферата засега са много малко, също както фирмите, които търгуват
с физическо инвестиционно злато в България.
Ако трябва да дам съвет на младите хора, които биха се интересували от тази професия, бих
казала да се подготвят за ежедневие, в което на
всяка стъпка трябва да разсъждават – постоянно се изправяш пред казуси, които бързо трябва да бъдат решени и отговорността пада върху
теб. Малко са хората, които познават чувството
да си истински ценен, и това е предимство, което получаваш с професията на дилър. На такава позиция се изграждат умения, които не всеки притежава и владее.

Моето образование и умения
Завършила съм в Техническия университет в
София с бакалавър „Индустриален мениджмънт“ и магистратура „Мениджмънт на маркетинга“. Смятам, че всяка специалност, която
е свързана с финанси и счетоводство, би била
подходяща за хората, които търсят реализация в
кръга на моята професия, но изброените не изчерпват възможностите. Все пак аз съм пример
за това, че дори специалността ти да не е тясно
свързана със сферата, в която искаш да се развиваш, пак можеш да постигнеш успех.
Изучавала съм финанси, висша математика и
счетоводство, но за кратко – само за по един семестър. Затова и не смятам, че специалността,
която завършиш, предопределя бъдещото развитие. Понякога именно след края на образованието осъзнаваш коя е сферата, която ис-
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тински те вълнува и ти подхожда, и тогава можеш да се преориентираш.
Приемам университета като място, на което
научаваш основната база от познания - дори да
изучаваш счетоводство и финанси, не се превръщаш автоматично в счетоводител, финансист или в друг тип специалист. По време на
висшето образование се учим на soft skills, или
така наречените меки умения, свързани с комуникативността, работата в екипа и способността да създадеш нови запознанства.
След това идват самодисциплината и отговорността, както и по-тясно свързаните с професията умения като способността спокойно да
работиш с цифри и познанията, свързани с капиталовия пазар и глобалните макроикономически процеси.

Моят път дотук
Смятам, че тази работа сама избра мен, не аз
нея. Не съм се занимавала с нищо друго преди това и ме наеха веднага след дипломирането.
Процесът на интервюто е сложен и продължителен – преминава се през четири до пет кръга.
Започнах с намерението да опитам нещо ново
и да се запозная с интересен работен процес, а
сега, девет години по-късно, съм още тук.
Прекарах първата си година във фирмата
като касиер, а след това още една година като
главен секретар и паралелно работих в магазина за нумизматика. Следващата стъпка беше позицията като управител и екипен мениджър в
офис на „Тавекс“ в един от моловете в продължение на две години. Сега вече пета година съм
на последната от многото ми позиции във фирмата – тази на дилър на инвестиционното злато.
Бях избрана чрез вътрешен подбор и в началото трябва да призная, че ми беше напълно неизвестно с какво всъщност се занимават дилърите. Но знаех какво се иска от мен – да имам

56 | МОЯТА КАРИЕРА 2021

аналитично мислене, да боравя с лекота с числата, да обичам предизвикателствата и да имам
добри комуникационни умения.

Моите задачи и отговорности
Списъкът със задачите и отговорностите на дилъра не е никак кратък. Едно от задължителните условия е да имаш богати познания за местния и международния пазар с цел ефективно
управление на ресурсите. Трябва да си запознат с първичния и вторичния пазар на инвестиционно злато – да си наясно откъде и как можеш да се сдобиеш с него при най-благоприятни условия.
Всекидневните ни задачи включват да следим
борсовите цени на благородните метали, организация на доставките, ценообразуването и следене на наличността.
Като дилър на инвестиционно злато ние работим с позиция. Например, когато имаш един
килограм позиция, ако продадеш 500 грама на
клиент, ти трябва да си ги купиш обратно. Тези
500 грама можеш да купиш от рафинерия, друг
дилър или от местния пазар, както прецениш.
Едно от нещата, които правим, е да следим тази
позиция и в момента, в който продадем или купим определено количество злато, да го заключим обратно в най-кратък срок.
В действителност ние организираме целия
процес – от това да заключиш златото, да организираш доставката, с всичките съпътстващи процедури по вноса му, да определиш цената, на която искаш да го купуваш и продаваш,
и не на последно място - да достигне физически до клиента.

Нужните умения и опит
Хубавото на тази професия е, че не е нужно да
започнеш с точно определен опит. В моя случай
познавах вътрешния климат на фирмата и про-

Според мен най-важните
качества са да си на първо място добър и честен
човек. Работата е свързана със спестяванията на
клиентите ти...
цеса на работа чрез позициите, през които преминах през годините. Но на практика, когато
работиш на каса, продуктът ти е поднесен, а ти
само трябва да го предложиш на клиента. Съвсем различно изглеждат нещата, когато трябва
да знаеш откъде и как идва той и как изглежда
целият му път до клиента.
В тази сфера на първо място са личностните качества, а опитът се трупа на базата на тях.
Важно е да си комуникативен, да притежаваш
комуникационни умения и аналитично мислене, да умееш да боравиш с цифри и проценти,
да имаш силно развито чувство за отговорност.
Според мен най-важните качества обаче са да
си на първо място добър и честен човек. Работата е свързана със спестяванията на клиентите
ти, а не с обикновена покупко-продажба. В някои случаи хората са спестявали в продължение
на години и идват, търсейки сигурна инвестиция. В такъв момент е от изключително важно да си честен с тях и да представиш откровено всичко, което трябва да знаят спрямо котировки и проценти, по възможно най-добрия и
разбираем начин.

Моите предизвикателства
Най-голямото предизвикателство в кариерата

ми досега беше това през последната година, когато се изправихме пред множество промени,
породени от COVID.
Организацията на работния процес изцяло се
измени наред с работния пазар. Изпитахме затруднения с доставките, рафинериите спряха да
работят и ни се наложи да се научим да предвиждаме как ще изглежда ситуацията няколко
стъпки напред.
При нормални обстоятелства най-големите
предизвикателства са откъм комуникацията с
хората. Работата ни е обвързана с парите и спестяванията на клиентите ни. Трябва да можем да
ги накараме да ни се доверят напълно, а това не
е лека задача.

Моите удовлетворения
Хубавото на тази професия е, че можеш веднага да видиш резултата от усилията, които си положил, защото той е финансово измерим. През
цялото време знаеш колко си продал, колко
сделки си направил и можеш лесно да се ориентираш какво трябва да подобриш и кога си
постигнал качествени резултати, а това носи
огромно удоволствие.
Голям позитив е и работната атмосфера, в
която попаднах – хората около мен са с висока ценностна система и това прави работната
среда още по-приятна. С подобна професия динамиката никога не спира, всеки ден научаваш
нещо ново, докато едновременно имаш и свободата да постигнеш добър баланс между личния живот и работата благодарение на гъвкавото работно време.

Заплатата
В България професията продължава да е малко
разпространена и следователно е трудно да се
определи конкретен диапазон във връзка със
заплащането, която с точност да отразява
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Търсени умения

Аналитично и логическо
мислене
Организационни умения

реалността.
Всеки дилър разполага с твърда заплата, а допълнително получава процент от постигнатите
резултати. Растежът в способностите и качеството на работата се увеличава пропорционално с процента, който получаваш, и следователно крайната заплата. Ако всеки месец успяваш
да постигаш по-добри резултати от последния,
сумата се увеличава.
Точно затова и числата силно варират – можем да посочим като диапазон както 1500 - 2000
лв., така и 5000 - 6000 лв. и всичко между тях.
Стажът също заема важна роля във формирането на възнаграждението. С времето процентът се променя, също както с времето ти ставаш по-добър и така, докато не достигнеш момент, в който реализираш много повече цели и
заедно с това получаваш значително по-голяма
сума от тази, с която си започнал.

Моите планове за кариерно развитие
Осъзнавам, че имам още много какво да науча.
Давам си сметка за това, като се сравнявам с колегите си, сред които попадат едни от най-добрите дилъри в България. Стремя се да достигна
техните успехи на първо място, а след това винаги ще има нови цели за покоряване.
Но всичко това се случва в процеса на работата – няма курс или обучение, което да ме подготви по-добре от ежедневните ми отговорности, които на практика ме сблъскват с всякакъв
тип проблеми.

Моите източници на информация
Професията ни изисква да познаваме търсенето
и предлагането на пазара и следователно постоянно да следим състоянието на борсата и борсовите котировки – за това разчитаме на Reuters,
както и на информацията от сайта на London
Bullion Market Association lbma.org.uk – там два
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Комуникационни умения
Работа в екип
Умение да работиш с числа и
анализи на база данни
Мултитаскинг
Самодисциплина
Отговорност
Перфектен английски език.

пъти дневно се обявява фиксинг на златото.
Едни от първите автори, от които търсих литература по темата, започвайки тази професия,
са Майкъл Малоуни с неговата „Наръчник за
инвестиране в злато и сребро“, Робърт Кийосаки, както и Майкъл Косарес, и по-специално
книгата му „ABC на инвестирането в злато: Как
да запазите и умножите богатството си“.
Едновременно с това от фирмата сме правили вътрешни обучения с външни фирми по темите „Умението да управляваш“ и „Умението за
комуникация с хора“.

Как коронавирусът
промени работата ми
Работата в ерата на COVID-19 беше наистина
голямо предизвикателство. Въпреки че много
хора се насочиха към златото като финансов актив, пазарът се промени изцяло. Затварянето на
моловете пряко се отрази на работния процес, а
доставките станаха почти невъзможни.
Сдобиването с инвестиционно злато ни струваше много организация, проучвания, наемане на частни самолети. До голяма степен физическото инвестиционно злато започна да изчезва от пазара и ни се наложи да предвиждаме
за цял месец напред вместо с една седмица напред. А прогнозирането беше още по-трудно заради постоянното движение на борсата и високото търсене.

Портфолио
мениджър
на фонд за
рискови
инвестиции
Сирма Пенкова

Развитието на стартъп екосистемата в
България започна през 2013 г. Тогава беше
отделен и първият капитал, осигурен от
Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ),
който по програма JEREMIE финансира
няколко различни фонда. Само за осем години фондовете в страната вече са над 10
в комбинация с множество бизнес ангели
и индивидуални инвеститори. Нещо повече - редица международни фондове се отварят към чужди пазари и влагат капитал
в компании от цял свят. С повечето възможности за финансиране стартъпите
все по-често търсят не просто пари, но и
ноу-хау, контакти и дори ментори в лицето на инвеститорите. Фондовете от своя
страна пък работят в посока да бъдат
привлекателни за младите компании и да
изграждат балансирано портфолио.
Именно това са сред отговорностите на
портфолио мениджърите. Те помагат за
разрастването на портфолиото на фондовете с интересни и перспективни бизнеси.
Паралелно трябва да представят по атрактивен начин инвеститорите на стартъп сцената. Ежедневието на портфолио мениджърите преминава в множество
срещи с млади предприемачи. Специалистите трябва да бъдат в крак с новите технологии, печеливши бизнес ниши и
тенденции на различните пазари. Затова
част от работата им включва и регулярно
запознаване с международни проучвания и
доклади. С разрастването на стартъп екосистемата се очаква и търсенето на портфолио мениджъри да се засилва както в
България, така и по света.
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мирела Йорданова,
портфолио мениджър в
LAUNCHub Ventures
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МИРЕЛА ЙОРДАНОВА има бакалавърска
степен по „Бизнес“ във Висше училище
по застраховане и финанси (ВУЗФ) по съвместна програма с University of Sheffield.
Половината от обучението си прекарва
в София, а останалата част – в клона на
университета в Солун. Тя има магистърска степен от University College of London,
специалност Technology Entrepreneurship.
В Лондон основава собствен стартъп и
разработва платформа, която свърза
производители на вино с потенциалните
им клиенти. Йорданова е била част от
екипа на два други стартъпа. Впоследствие започва работа в Google for Startups
Campus в Лондон, а от миналата година е
част от екипа на българския фонд за рискови инвестиции LAUNCHub Ventures.

Моята работа
Работата ми в LAUNCHub Ventures е свързана
както с намирането и оценка на технологични
стартъпи, които биха били потенциална инвестиция за фонда, така и директно с работа
с компании, в които вече сме инвестирали така нареченото портфолио.

Моето образование и умения
Завърших бакалавър „Бизнес“, след което
продължих магистратурата си в специалност Technology Entrepreneurship в University
College of London. Специалност „Бизнес мениджмънт“ е една много добра основа, която помага да разбереш главните компоненти
как една организация работи. Това е ключово в оценката на потенциални инвестиционни проекти.
В LAUNCHub Ventures инвестираме единствено в технологични бизнеси и познания
в тази насока са ключови за моята роля там.
Това може да варира в зависимост от фокуса
на фонда, в който се изпълнява тази професия. Например някои фондове са фокусирани единствено към хардуер бизнеси, затова
познания в това как се развива един хардуерен бизнес са задължителни.

Моят път дотук
Още в университета направих първите си
опити да стартирам свой бизнес и така минах през доста препятствия, с които екипите,
в които сега инвестираме, се сблъскват. Това
ми помага в работата да задавам правилните
въпроси по време на процеса на оценяване.
След това бях част от няколко стартъпа,
които вече са получили финансиране от инвеститори в сферата на финтех и big data. Това
отново беше много полезно, защото видях
каква е ролята на един инвеститор в стар-
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Много добър английски език.

тиращата компания.
Последната ми роля, преди да се включа в
екипа на LAUNCHub Ventures, беше в Google в
Лондон. Бях час от екипа на Google for Startups
и работата ми беше отново свързвана със селекция и директна работа със стартъп компании. Това ми помогна да се запозная с естеството на работа на компании в много различни сфери и днес ми дава базови познания
в различни сектори.

Моите задачи и отговорности
По-голямата си част от времето прекарвам в
разговори със стартъпи, които са потенциални инвестиции за нас. Целта на тези разговори е да разбера бизнес модела на компанията
и какъв е потенциалът да се превърне в глобален бизнес, да се запознаем с основателя на
компанията.
Работата с компании също отнема част от
ежедневието ми. Често организирам уебинари на различни теми. Например по време
на първия локдаун всички от компаниите ни
трябваше да преминат към дистанционни методи на работа и организирахме специалист,
който да посъветва как най-плавно това може
да се случи.

Още в университета направих първите си опити
да стартирам свой бизнес
и така минах през доста
препятствия, с които екипите, в които сега инвестираме, се сблъскват.
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Бизнес познания, за да
разбираш дали моделът на
дадена компания е печеливш.
Добри комуникационни
умения.

Нужните умения и опит
Образованието е малка част от нужните компоненти за успех в тази професия. Професионалният опит е много по-важен. Бих посъветвала стаж или работа в стартъп, който ще ви
даде безценен опит. Новите технологии са динамични, затова постоянното следене на тенденции и посещаване на тематични събития
е изключително важно.

Моите предизвикателства
Във фонда за рискови инвестиции всичко е
динамично и трябва да се случва бързо. Ако
някой иска да навлиза в тази индустрия, трябва да е готов на работа на бързи обороти и
бързото вземане на решения.

Моите удовлетворения
Страстта на основателите на компании към техния бизнес и проблема, който той решава, е заразна. Когато успея да реша бизнес проблем на
някои от основателите в портфолиото ни, това
ме прави истински щастлива, защото знам колко е труден пътят на един предприемач.
Натрупването на нови знания винаги е било
важно за мен и ми е носило голямо удоволствие. Това, че успехът в работата ми е свързан
с това винаги да съм в крак с последните технологии, е страхотно.

Моите източници на информация
Сайтовете, които често посещавам, са
TechCrunch и Wired. Често чета личните блогове в Medium на международни инвеститори. Слушам подкаста The Twenty Minute VC.

Персонален
треньор
Мария Иванова

Персоналният треньор е човек, който помага на клиентите си да постигнат определени цели – от подобряване на общата кондиция, енергия
и гъвкавост до възстановяване от
контузии или намаляване на риска
от такива при практикуването на
определен спорт.
Персоналният треньор е добре да
вижда възможностите на клиентите и да им помага да постигнат резултати. Нужно е да има сериозни
познания за функциите на различните мускули, техните качества и
свойства, както и да притежава отлична техника на изпълнение на повечето движения. Препоръчително е да притежава познания относно
храненето, човешката физиология и
биохимия.
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© Tommy Kolev

стела Пенчева,
персонален треньор
в Live to Lift
Моята професия
Най-просто казано, персоналният треньор е
като добрия учител за частните уроци по математика, чужд език или рисуване. Отивате
при него с конкретен проблем или причина, а
неговата работа е да провери и анализира настоящите ви навици и способности, за да ви
даде необходимите средства за решаването на
проблема или постигането на това, към което сте се устремили. Персоналният треньор не
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прави нещата вместо вас, а ви насочва и помага да бъдете по-постоянни при полагането на
усилия за това да бъдете в по-добра форма, с
повече енергия и по-малко или никакви хронични болежки. По последни данни на Световната здравна организация (СЗО) от март
миналата година в България над 60% от населението е с наднормено тегло. Това е фактор не само за повишен риск от диабет, сърдечно-съдови проблеми и хронични възпали-

СТЕЛА ПЕНЧЕВА е част от треньорския екип на Live to Lift и е далеч от
стереотипите за жените в тази
професия. Макар по образование да
е възпитаник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“,
първата й работа е на футболен
репортер в спортен всекидневник.
Оттам скача с двата крака в маркетинговите дебри на козметичния
бранш, където се научава да организира събития и промоционални активности и да гримира себе си и другите. Няколко години по-късно събира смелост да учи и работи онова,
което наистина иска, и да разкрасява хората отвътре, не само отвън.
Вече 6 години тя помага на хората
да си помогнат сами като част от
екипа на Live to Lift. Има две международни професионални квалификации
– Gym-instructed Based Exercise (Level
2) и Sports and Conditioning (Level 3).

телни процеси, но и за болка и дискомфорт в
ставите вследствие на по-големия товар, който мускулатурата и костната ви система трябва да „носят“. „Благодарение“ на пандемията
през изминалите 12 месеца се засили и друга тревожна тенденция – „20 е новото 40, 30
е новото 50“ – млади, здрави на пръв поглед
хора да се оплакват от хронични болежки от
обездвижване и липса на енергия вследствие
на силно преработената храна, която консу-

мират всеки ден, защото „нямат време“. Търсене на персонални треньори, които да помагат на хората, независимо дали са с наднормено тегло или не, да живеят по-добре, да имат
повече енергия и сила за ежедневните задачи
и да ги боли по-малко, има и ще продължава да има. Така че като професия има сериозни перспективи. Бих я препоръчала горещо
като посока за професионално развитие на
хора, които обичат работата им да бъде трудна, но сладка, защото няма по-вдъхновяващо и сладко нещо от това да видиш пламъка
в очите на някого, на когото си помогнал да
води по-пълноценен живот.

Моето образование
Моето образование не е сферата на спорта и
медицината – завърших математическа гимназия, а след това стопанско управление (бакалавър и магистър) в СУ „Св. Климент Охридски“. Във Великобритания например, за да
бъдеш фитнес инструктор, е един професионален курс, а за персонален треньор – друг, независимо от това какво си учил преди това и
къде. В България все още нещата не стоят по
този начин. Треньор можеш да станеш както ако завършиш подходяща специалност
в НСА, така и ако придобиеш необходимите знания и умения по друг начин. При мен
се случи второто – преминах обучение и стажантска програма в Live to Lift, след което започнах да помагам на по-старши треньорите, докато натрупам необходимия опит, знания и умения, за да могат опитните колеги с
чиста съвест и сърце да стоят зад мен с името си. Впоследствие изкарах и два квалификационни курса в чужбина, за да обогатя и
затвърдя професионалните си знания и умения. Що се отнася до отделните дисциплини,
които неизменно се засягат при подготов-
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ката за тази професия, това са анатомия, физиология, биомеханика, кинезитерапия, психология и дори поведенчески науки. Тайната
на добрия треньор и в краткосрочен, и в дългосрочен план обикновено се крие в умението
да чуваш, виждаш и анализираш от различни ъгли и в пресечната точка между всички
от тези области.

Моят път дотук
Още като дете и тийнейджър исках да се занимавам с нещо, което изисква да си физически активен, но нямах тази възможност поради здравословни причини. Затова се насочих
в друга сфера. Първата ми работа беше като
футболен репортер, след това в продължение
на 7 години се занимавах с маркетинг, PR и
организиране на събития на професионално
ниво и с латино танци на любителско. Но ако
някой ме питаше „какво искаш да правиш“,
отговорът винаги беше „да помагам на хората“. И когато попаднах на обявата за обучение
и стаж в треньорския екип на Live to Lift, реших, че това е добър момент да разбера дали
ме бива в това. Беше изключително трудно и
по-сложно, отколкото си го представях, но и
много по-вълнуващо. Харесахме се с екипа и
трениращите и така започна моят нов професионален път. Бих казала, че не аз намерих
професията си, а тя намери мен.

Моите задачи и отговорности
Първата ми работа, когато вляза в залата, е
да попитам трениращите си „как си“ не от
куртоазия, а защото искам и имам нужда да
чуя отговора. От него зависи дали ще правим промяна по предварително набелязаната програма за деня и, ако да, каква. Докато
човекът тренира, наблюдавам как изпълнява
упражнението, каквo е изражението на лице-
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то му, питам го кое движение как и къде се
усеща. Ако е нужно, коригираме нещо и продължаваме по план. На определен период от
време променяме програмата съобразно целите, които сме набелязали заедно с клиентите, и възможностите, които имат за постигането им. Понякога изглежда, че съм психолог, особено при по-напредналите, които
вече познават упражненията като техника и
усещане, защото хората ми споделят за какво са се ядосали вчера и от какво се вълнуват
днес. Но дори когато ги изслушвам, не бива да
губя от поглед всичко, изброено по-горе, защото успехът за постигането на целите може
да се крие както в голямата картина, така и в
детайлите и е хубаво да не го изпускаме. Непрекъснатото търсене на допълнителна или
нова информация, свързана с работата – изследвания, статистики, анализи на движения
или поведенчески модели, също е неразделна
част от ежедневието на един персонален треньор. В общи линии, ако си треньор и искаш
да се развиваш като професионалист, може да
мечтаеш за 48-часово денонощие, но никога
няма да ти е скучно.

Нужните умения и опит
Персоналният треньор е от онези професии,
които на пръв поглед са „детска играчка“, но
в действителност зад тях стои много повече
работа, учене и непрекъснато усъвършенстване, отколкото изглежда на повърхността. Любопитството и умението да работиш с хора
може би са най-ключови, както и това да си
достатъчно скромен и с отворено съзнание,
за да поставяш на изпитание собствените си
знания и вярвания непрекъснато.

Моите предизвикателства
Може би това да вкарам очакванията на кли-

Търсени умения

внимание - да иска и да
може да обръща внимание на
клиентите

ентите в реалистични рамки и да намеря начин да възпитам постоянство у клиентите.
Постигането на целите им често не е въпрос
на магически трик, упражнение или рецепта, а в това да намерят правилната формула
за редовното осъществяване на малки, понякога елементарни действия, които правят голямата разлика, когато се натрупат. И да имат
търпение – често са искали от мен и колегите
за 5 седмици да върнем назад нещо, за което
са се „трудили“ 5 години (например хронични болежки или 10 излишни килограма), и да
задържим резултатите вовеки веков.

Моето удовлетворение
Най-голямата ми награда и удовлетворение е
усмивката и блясъкът в очите на хората, когато видят резултати от усилията си, когато открият колко много неща, които не са подозирали, че умеят да правят.

Заплащането
За разлика от много други сфери тук няма
заплащане, което да е стартово, да се променя с трупането на стаж и т.н. В тази професия
колкото повече доволни клиенти имаш, толкова по-добър баланс ще имаш в края на месеца. Така че хората, които избират тази професия, трябва да са подготвени, че може да отнеме малко време, докато достигнат до обема
работа, който ще им осигурява месечния доход, достатъчен, за да си плащат сметките и да
живеят нормално. Фитнес индустрията, найвече персоналните треньори като част от нея,
е класически пример за пазарна икономика –
цената на предлаганата услуга е такава, каквато клиентите могат, искат и смятат за справедливо да платят. Всеки треньор преценява
сам за себе си на какъв принцип да остойности труда си.

наблюдателност
комуникационни умения
желание за работа с хора.

Моите планове за развитие
Иска ми се да продължа да се развивам в две
посоки – тренировки за „без болежки“ и специфични тренировки за танцуващи хора.
Удовлетвореността от това да помогнеш на
някого да премахне или облекчи болката си
с няколко простички, но правилни насоки, е
несравнима. Колкото до танците, те са голяма моя страст и много се надявам да мога да
я съчетая с професионалното си занимание.
Вече съм си набелязала няколко курса, в които да инвестирам, щом отмине пандемията.

Моите източници на информация
Най-много информация черпя от книги
(имам цяла библиотека за анатомия, физиология и хранене) и специализирани научни
издания, които публикуват изследвания на
различни актуални и интересни теми. Често
с колегите обменяме и споделяме един с друг
подобен тип информация, за да извлечем максимума от нея. Напоследък много информация черпя и от тематични подкасти, на които гостуват професионални спортисти, лекари и поведенчески психолози.

Влиянието на коронавируса
Пандемията дигитализира работата на мен и
на целия ни екип принудително. Допреди година водехме тренировките си почти изцяло на
живо и след обявяването на карантината миналия март за един уикенд трябваше да се реорганизираме и да намерим начин да пренесем работата си онлайн. Успяхме и до ден днешен се
развиваме и усъвършенстваме в тази насока.

ПРОФИЛИ ПО ПРОФЕСИИ |

67

сладкар
Мара Георгиева

„Парти без торта е просто среща“, казва
прочутата кулинарка Джулия Чайлд. Територията на сладкарите е твърде апетитна и обширна. Приготвянето на торти,
сладкиши, шоколад и различни други вкусни изкушения изисква познания, сръчност,
търпение, но също и артистичен вкус и находчивост. Професия е творческа, сладкарят е като художник създател. А мисълта,
че приготвеното носи радост и удоволствие на тези, които ще го опитат, е много вдъхновяваща за автора на кулинарното
произведение.
В индустриалното производство на сладкиши повечето процеси са автоматизирани, но в малките пекарни всичко при майсторенето на сладкишите се извършва на
ръка. Може да овладеете професията на
сладкаря в специализирано училище, има и
краткосрочни курсове за подготовка. Бързото развитие на кетъринг сектора увеличава търсенето на специалисти – от тях
се нуждаят в пекарни, ресторанти, хотели, в супермаркети, които продават собствени продукти, и др. Професията позволява
да организирате и свой собствен сладкарски бизнес.

албена стоянова,
собственик на
„Работилничка за
сладки моменти“
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АЛБЕНА СТОЯНОВА се занимава със сладкарство и готварство от около 13 години. Работила е в престижни кухни, но
не само в такива. За около две години е
била главен сладкар на 5-звезден хотел
и след това създава в София собствено
ателие за сладкиши и торти по поръчка, познато като „Работилничка за сладки моменти“.

Моята професия
Моята професия е вълнуваща и творческа. Да
създаваш храна е най-великолепното нещо
според мен. А когато я правиш за специални
поводи, това й придава още по-голяма стойност. Аз съм този, който отговаря за най-сладката част от всеки празник. Смятам, че в тази
професия човек може да се развива постоянно и да надгражда знанията си до безкрай.
Живеем във времена, в които имаш достъп
до безброй информационни канали за рецепти и курсове. Бих препоръчала тази професия
на всеки, който не се страхува да експериментира с вкусове, идеи и комбинации, които могат да изненадат дори самия него.

Моето образование
Завършила съм гимназия с профил „Изобразително изкуство и моден дизайн“. Висшето
ми е образование е със специалност „Културология“, дотук нищо кулинарно.
След бала започнах временна работа като
салатиер, без опит, в една приятелска кухня и
повече не излязох от там. След дълги години
на салати, предястия и суши, различни ресторанти и сладкарници записах курс за „главен
сладкар“ и придобих диплома. Оттогава насам всичко е история. За жалост от опита си
смятам, че това, което човек учи в академии-
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те, е само една основа от знания, върху която след това трябва да вложиш много практика, умения и опит, за да станеш добър в работата си.

Моят път дотук
Не аз, а професията избра мен. Винаги съм
обичала храната, но не съм вярвала, че мога
да я създавам. Сега, 13 години по-късно, смятам, че няма нищо друго, в което да съм подобра и да обичам да правя повече. Целият ми
съзнателен професионален път от 18-годишна насам е в някоя кухня, дори не знам какво
друго бих могла да правя.

Моите професионални
задачи и отговорности
Към днешна дата като собственик на малко ателие задачите ми са безкрайни. Започват от разговорите с клиенти, поръчки и заявки за продукти и консумативи, пазар, печене, калкулации, сглобяване, украсяване, снимане на тортите, поддръжка на социалните
ни канали и още подобни занимания. Когато
имаш собствен бизнес, макар и толкова малък, трябва да си готов, че 50% от работата ти
е свързана с хората и планирането на графика, а другите 50% са моментите, в които държиш миксер в ръка.

Нужните умения и опит
Нужни са търпение, спокойствие, търпение.
В сладкарството всяко нещо изисква своето
време. Никога не можеш да прескочиш етап,
да забързаш процеса или да насилиш нещата.
Всяко действие изисква внимание. Понякога
това води до напрежение - гонене на срокове, разпадане в последния момент (стреса със
сватбените торти и транспортирането им не
го коментираме). Но ако разполагаш с воля и

Търсени умения

спокойствие, обикновено всичко се получава от първия път.

Моите предизвикателства
Най-голямото предизвикателство е комуникацията с хората. Всеки човек получава лично отношение и му отделяме много време,
докато изчистим концепцията и визията на
поръчката му, а през това време се налага и
да работим върху останалите поръчки. Предизвикателство е и моментът, докато поръчката бъде получена и харесана от клиентите
ни. А също и несигурността от това дали ще
имаме поръчки и ще се справим и този месец. Предизвикателствата са много, но знам
цената им.

търпение
прецизност
спокойствие
желание за развитие
желание за работа с хора
творчески усет
обич, защото да създаваш
сладкиши е нещо, което
трябва да излиза от
сърцето ти.

на литература и вдъхновение. Следваща позиция в моята йерархия би означавала да изляза
от моята кухня и там да оставя други хора да
пекат, докато аз изпълнявам само организационна функция, но това не е за мен - чувствам се най-добре пред фурната и с миксер в
ръка.

Моите източници на информация
Моето удовлетворение
Работата като сладкар е абсолютно вълшебство. Обичам всичко в нея - усмивките на децата и писъците им, когато получат желаната торта с любим герой, хората, които ни пишат, че ни благодарят за най-сладките моменти, които сме им създали, безкрайната признателност и всичкото „мммм“, което чувам в
Работилничката. Това, че всяка сутрин ставам
и знам, че ще направя деня на някой по-красив и по-сладък. Друго не ми е нужно.

Заплащането
Преди 13 години, когато започвах в бранша,
заплата ми беше 750 лв. Преди да отворя Работилничката си, получавах 1200 лв. Но всичко зависи от това в какъв тип заведение работиш. Някои колеги сладкари получават и по
3000 лв. на месец.

Моите планове за развитие
Посещавам курсове, когато ми остава време, но разчитам предимно на професионал-

Към днешна дата разчитам много на това,
което предлага интернет. Следването на определени, изтъкнати в сферата колеги и комуникацията с тях е най-полезното, което използвам. И безкрайното тестване на нови рецепти.

Влиянието на коронавируса
Пандемията от коронавирус и извънредното положение ни върнаха до почти самото
начало. Бях уплашена като всички и последствията не закъсняха. За жалост всички в нашия бранш понесоха много щети. Първото,
което хората ограничиха, беше празнуването, оттам и спряха да поръчват торти. Отмениха се десетки сватби, които са основният ни източник на доходи през лятото. Но се
опитваме да се адаптираме - нямаме избор.
Следим си верните клиенти, предлагаме им
неща, които да подслаждат деня им и без повод, и продължаваме да насаждаме болезнен
оптимизъм във всичко, което правим. Ще
излъжа, ако кажа, че не е трудно, но да се откажа би било лудост.
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Каталог
компании
От следващите страници ще научите какви
са актуалните възможности за стаж, работа
и кариера във водещи компании в страната.
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„Агрополихим“ АД е една от най-големите
компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна
Европа и на Балканския полуостров, работеща в помощ на иновативното земеделие, с
над 1000 служители. Дружеството изповядва
дългогодишни корпоративни ценности, кои-

то са утвърдили всички компании, част от
голямото семейство на „Агрополихим“ АД,
като надеждни и предпочитани работодатели в региона. „Агрополихим“ АД предлага
сигурност, добра работна среда и социална
политика с цел дългосрочни отношения със
своите служители.

Â óñëîâèÿòà íà ãîëÿìà êîíêóðåíöèÿ
òðÿáâà äà ñå îòëè÷è è ðàáîòîäàòåëÿò

ДЕСИСЛАВА
ИВАНОВА,

eксперт „Подбор
и обучение на
персонала“,
Агрополихим АД

Как се промени подборът по време на
COVID-19?
Високият професионализъм на екипите,
участващи в избора на новите служители, проявата на уважение към кандидатите и създаване на атмосфера, в която
те да се чувстват спокойни да представят себе си по най-добрия начин, са
принципите, въз основа на които дълги
години се гради подборът в компанията
и респективно нейната репутация. Тези
принципи са валидни и в новите условия
на пандемия наред с осигуряването на
чувство на сигурност и безопасност у
кандидатите.
Разбира се, през последната година
настъпиха редица промени, но те са
по-скоро в начините и инструментите
на подбор. За позициите в производствените цехове запазихме срещите
и интервютата на място при засилени
мерки за здраве и безопасност. При останалите, най-вече административни,
позиции процесите преминаха изцяло
онлайн - нещо, което за нашата компания беше нетипично, защото винаги
сме се стремили кандидатите да дойдат при нас, за да се запознаят със завода и мащабите му, да усетят атмосферата и хората, като по този начин
разпознаят своето бъдещо работно
място.
За нас е много важна обратната връзка
от кандидатите, дори и от тези, които
не са били одобрени, в която изразяват
своята удовлетвореност както от цялостния процес, така и от отношението на служителите на дружеството, от
техния професионализъм и експертиза, и
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заявяват своето желание да кандидатстват за нови позиции. А това вече е
гаранция за добре свършена работа!

Как един кандидат може да се отличи в
условия на голяма конкуренция и по-малко
работни места на трудовия пазар?
Условията, свързани с пандемията, формират нов профил на успешния служител.
Акцентът се променя и от експерта със
солидни знания се поставя върху непрекъснато обучаващия се човек, който бързо формира нови умения и успява да се
справя с непознати предизвикателства
в напълно неочаквани ситуации и среда.
Опитът и знанията, придобити в учебните заведения или натрупани на предходни позиции, вече не са достатъчни.
Съществени са личностните качества
и компетенциите, съответно любопитството, стремежът към непрекъснато
учене и развитие, инициативността,
креативността, критичното мислене и,
разбира се, желанието за работа в нашата компания.
Техническите умения на кандидатите
също са ключови. Работата с различни
комуникационни средства, платформи,
програми става водеща и едно от основните изисквания в новата реалност.
Бих добавила, че освен кандидатът в условията на голяма конкуренция трябва
да се отличи и работодателят. Ефективните програми за обучение и развитие, индивидуалният подход, подкрепата
в кариерното развитие, усещането за
безопасност и сигурност ще станат
още по-важни и търсени ценности от
кандидатите.

Çà ïúðâè ïúò ïðèñúñòâàì íà
òîëêîâà îáñòîéíè èíñòðóêöèè
çà áåçîïàñíîñò è òîâà ìè
íàïðàâè èçêëþ÷èòåëíî äîáðî
âïå÷àòëåíèå

СТЕЛА ХРИСТОВА,

Мениджър планиране, анализ и контрол на вътрешна логистика
Назначена в „Агрополихим“ АД през месец юни.2020

Кои фактори бяха важни за вас при избора на работодател и вземането на решение за започване на
работа?
Работното място ни осигурява нещо, от което
се нуждаем. То влияе върху мотивацията ни да
работим и върху качеството ни на живот. Един
работещ човек обикновено прекарва по-голямата част от своето ежедневие на работното
място и ако не се чувства удовлетворен там, то
значи през по-голямата част от живота си се
чувства така. Това е нещо, в което винаги съм
вярвала, и затова се стремя заетостта ми да
е в направления, които представляват интерес
за мен. Желанието ми бе да обогатя опита си
и да продължа развитието си в производствена
компания в областта на логистиката и обслужването на клиентите. Срещата с нови предизвикателства в решаването на казуси в тази сфера
е нещо, което би поддържало мотивацията ми,
а положителните резултатите – удовлетвореността от работата. Едва когато обявата за
работа отговори на търсенето ми, си зададох
въпроса и съответно намерих своите отговори
в интернет пространството дали работодателят би могъл да ми осигури развитие, динамика,
предизвикателства, не на последно място сигурност и стабилност.
Разкажете ни как протече процесът по подбор?
Предвид факта, че по времето, когато се провеждаше подборът, бяха наложени ред ограничения в страната, включително и ограниченото придвижване между градовете, се наложи
срещите да бъдат проведени онлайн. Това не
беше нещо ново или необичайно за мен. Самата
аз вече бях провеждала нееднократно интервюта по този начин, когато кандидатите са били
от друго населено място. Обикновено обаче покъсно е последвала и среща на живо. Новото в

ситуацията за мен беше, че подборът в случая,
от началото до края, премина изцяло онлайн – от
първа среща до предложението за работа. Стартирахме с виртуална среща с представители на
различни отдели, с които обменихме информация
както за моя опит, така и за очакваните предизвикателства и по-високи цели пред компанията в
сферата на логистиката. След като взаимно отговорихме на очакванията си, подборът продължи с дистанционно решаване на ситуационен казус от ежедневието в компанията. Последният
етап се състоеше в провеждане на поведенчески
тест, отново онлайн. След известен интервал
от време последва, отново онлайн, заключителен
разговор и предложение за започване на работа.
Това са често срещани етапи на стандартния
подбор на кадри и от моя гледна точка тяхното
провеждане в онлайн среда по никакъв начин не
се е отразило негативно на процеса.

Какви бяха първите ти впечатления при започването на работа в компанията?
Един от първите процеси, с които се запознах,
беше обучението по безопасност на труда. За
първи път присъствам на толкова обстойни
инструкции за безопасност и това ми направи
изключително добро впечатление. Предвид на
това, че не бях посещавала преди това завода,
мащабите на производствената площ бяха следващото, което ме впечатли приятно. Съвсем немаловажно и съвсем не на последно място - приятното посрещане от екипа. Първите дни в една
компания са много важни за изграждането на отношение на служителя. Когато срещнеш колеги,
които да те въведат в процесите, да ти отделят достатъчно време и внимание да отговорят
на въпросите си, адаптацията ти на новото работно място минава безпроблемно и бързо.
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Проектите ни са златна среда
за развитие на смели и
амбициозни професионалисти
Цветан Кръстев,
CEO на Access Finance
В момента компанията оперира на цели четири европейски пазара и планира и още по-голямо разрастване, включително извън Европа. Какви кадри са
необходими, за да бъде обезпечена такава мащабна
геоекспанзия?
Нужни са ни както локални кадри, които да трансферират нашето ноу-хау, така и оперативни хора на съответните пазари, които познават местните особености и могат да адаптират адекватно нашите знания.
По-конкретно за една такава стъпка са необходими
проджект мениджъри, мениджъри бизнес развитие,
бизнес анализатори, риск анализатори, дигитални експерти и, разбира се, отлични ИТ специалисти.
Едни и същи ли са изискванията към подбора на висококвалифицирани кадри в България и в чужбина?
Как разбирате, че сте намерили правилните хора?
Не бих искал да генерализирам, но държавите, в които
до момента сме стартирали бизнес, са далеч по-големи като население от България и съответно пазарът
на труда е значително по-голям. В допълнение, колкото по на запад отиваме, толкова повече се вижда една
тенденция, че хората проявяват интерес към новите
предизвикателства, новите модели, като цяло са посмели в поемането на нови начинания. Процесът на
подбор не представлява проблем. Ние вече сме добре
разпознаваеми сред експертите във финтех средите
в Европа, така че не мога да кажа, че отиваме като
напълно непозната компания. Използваме стандартни
модели на подбор, дигитални мрежи, агенции за подбор. Колкото до това как разбираме, че сме намерили правилните хора – както и в България – предходен
опит и знанията са ценни, но най-важното, което искам да видя, е енергия, желание за работа и доказване,
стремеж да се научи нещо ново.
С какво Access Finance привлича хора с вече натрупан професионален опит? Какво предлагате на колегите, които развиват чужди пазари?
Нека да сме честни, все още не можеш на много места в България да намериш работа, където да ти предложат да правиш експанзия на чужди пазари. По-скоро
е обратното. Това определено е огромен мотиватор
за амбициозните, можещи и знаещи професионалисти.
Другото, което привлича хората, са възможността за
бързо израстване, огромната свобода на действие и
не на последно място атрактивните финансови стимули, които предлагаме.
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Какво прави компанията атрактивен работодател
в чужбина?
Имаме уникален бизнес модел. На пръсти се броят
компаниите в Европа, които са успели да реализират
нещо подобно. Това е голям мотиватор за хората. Освен това, ние сме много неформални, което се цени от
хората, които често се чувстват задушени от правилата и взаимоотношенията в големите корпорации.
Предлагаме и отлични финансови условия.
Какви професионални предизвикателства сте подготвили за своите служители през тази година?
Много. Тази година, надявам се, ще може да дигитализираме повечето си продукти. Огромен фокус и
усилия ще бъдат насочени и към нови придобивки за
настоящите ни клиенти. Освен това вече работим по
вкарването на още един бранд в нашето портфолио.
Колкото до международното ни развитие, екипът ще
трябва да продължи разширяването на пазарния ни дял
в съществуващите пазари, а също така планираме
откриването на още един пазар в Европа и един извън
пределите на континента. Затова и търсим усилено
амбициозни и смели професионалисти за международните ни проекти. Имаме и нарастваща необходимост
от още колеги в бизнес анализите, бизнес процесите,
продуктовото развитие.
Какви са моделите на професионално развитие и
израстване пред служителите ви?
Ние сме доста динамично развиваща се компания,
което означава, че при нас кариерният отскок става
много по-бързо, отколкото в компании, които вече са в
т.нар. зряла фаза. Служителите се радват на това, а
пък ние непрекъснато имаме нужда от хора, които да
поемат нови бизнес начинания. Интересно е, че в нашите обслужващи центрове постъпват много млади
хора, студенти, които все още не оценяват потенциала си. Ние се стремим да разпознаем този потенциал
и изградим кариерна пътека именно за такива млади
таланти.
Какви са предизвикателствата пред това да си
българска компания, която изнася успешни бизнес
модели зад граница?
Първоначално, със стъпването на първите ни пазари,
имахме притеснението, че идвайки от България, може
да бъдем подценени като работодател от „по-разви-

тите“ в икономическо отношение нации. Нищо такова. Ние, българите, сме свикнали да се подценяваме,
което е голяма пречка за нас. Като култура, като
знания, във всяко отношение ние не сме по-малко европейци от останалите държави. А мога да ви уверя,
че в Европа хората се интересуват не от това кой си,
а какво можеш.
Компанията оперира в един от най-динамичните
сектори, а именно финтех индустрията. Как екипът иновира финансови продукти и услуги?
Това е нашето ежедневие. Понякога дори го правим
несъзнателно. Много важно е да разпознаеш кои тенденции са просто временно течение и кои имат потенциал да се утвърдят. Също така понякога някои
иновации изпреварват времето си, имали сме случаи
да експериментираме с подобни иновации и те да се
окажат твърде различни за възприемане от клиентите, а години по-късно да станат неизменна част от
услугата и дори да бъдат изисквани от клиентите.
Разкажете ни някоя успешна история на колега?
Преди осем години екипът ни стартира с шестима
служители в обслужващия център на компанията като
оператори в кол-център. Единият от тях в момента
е директор оперативни дейности и ръководи 180 души
и два отдела, другият е ръководител събиране и менажира екип от може би над 20 души. Друг е експерт

бизнес анализи, а един от първите колеги в момента
отговаря за обучението и повишаването на квалификацията на служителите в оперативните звена. Подобър пример от това не мога да дам. Осем години
по-късно четирима от първите шест служители все
още работят в компанията и могат да се похвалят
с впечатляващо кариерно развитие, плод на добрата
работа, мотивацията и усилията им.
Кой са най-важните ценности за Access Finance
като работодател?
Най-важно е доверието между двете страни. Колегите ни имат доверието ни да реализират множество
иновативни проекти. От друга страна, за да тръгнат
да реализират такива, мога да ги нарека „смели“ проекти, те трябва да имат увереността, че при възникнало затруднение компанията и екипът ще бъдат
рамо до рамо с тях и заедно ще преодолеем всички
предизвикателства.
Кои са трите думи,
с които бихте искали кандидатите за
работа да свързват
Access Finance?
Технология, експанзия,
новаторство.
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Цветан Кръстев е съосновател и изпълнителен директор
на Access Finance ("Бяла карта", AXI Card), както и член на
борда на директорите на Management Financial Group.
up. Компанията предлага картови продукти в България, Румъния,
ъния, Полша, а от тази година и в Испания. В България в компанията
мпанията
работят над 230 служители, които обслужват над
ад 150 000
активни картодържатели.

AxwCy ̬èî̮æ̫îð̫̰̮óò̱̬̯ð̫í̮ïñ̫ðìý̰ñ̮ç̬õ̬̮ò
íîì̬ðòì̮òṉ̃æîìõðìýìõ̫̰òðìý̰̬íò̮̯ç̰ò̯̫ðì#ZYC[
é̫ç̫ð̮çêìç̮òð̫̰ø÷̬̰òç̱ç̫÷ìØ̩ìðó̯̫̰ò̯̱íò̱̯ìí̫ò̮
ñ̮ëç̮îýç̫ð̫̰ç̮ìò̬íîì̬ðòìé̫ð̫éè̯̫êé̫òçø̯̲̱ò̮ç̫
í̮̬ò̮ç̬õ̬ìï̫òé̫̮̰ø÷̬̰òçýò̱̰ñ̬öð̮̰ç̮ýò̫ôìó̯̮ç̫
éìèìò̫îð̫ò̯̫ð̰ó̮̯ï̫ôìýé̫é̮æ̫çýòð̮çìæìëð̬̰
çøëï̮êð̮̰òììé̫̰òìï̱îì̯̫ò̯̫̰ò̬ê̫̰ì
̨ð̫ö̫ò̫ìðò̬è̯̫ôì̮ðð̫ñî̫òó̮̯ï̫#ORNKH[#2+
̬éìð̰òç̬ð̫ò̫̮òç̮̯̬ð̫ð̬ë̫çḭ̀ìï̫ñî̫òó̮̯ï̫ë̫
̱ñ̯̫çî̬ðì̬ð̫#2+õ̯̬ëìðò̬è̯̫ôì̮ððìï̮é̬îì̲ìæ̯ìéGð
̮æî̫íì̯̬ö̬ðìýð̫ò̯̬òḭ̀ò̯̫ðìðì̬ñ̮ï̫è̫ï̬ð̫
í̮ïñ̫ðììò̬é̫̰̬ìðò̬è̯ì̯̫òñ̮æø̯ë̮é̫é̮̰òìèð̫òð̮çì
ñ̫ë̫̯ììé̫̰øëé̫é̫òæ̯ìîýðòð̮ôìó̯̮ç̮ñ̯̬êìçýç̫ð̬
̤̫öìò̬̯̬ö̬ðìýë̫ìðò̬è̯̫ôìýð̫/F6ì$$ìï̫ò
é̮ç̬̯ìò̮ð̫íîì̬ðòìò̬̮òè̮éìðì#ZYC[ EurQPGZV
AXW2# ̬̯̬èḭ̀ò̯ì̯̫ð̫çøçÛ̯̫ðôìý̰ø̰̰̬é̫îì÷̬ç
̨ø̬éìð̬ðìò̬÷̫òììñ̮ç̬õ̬̮òé̱öì̯̫æ̮òýòç̮óḭ̀ì
ç̰ò̯̫ðì
̟Ôøîè̫̯ìý#ZYC[ìï̫̮óḭ̮̀òè̮éìðììñ̮ç̬õ̬̮ò
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ñ̯̮ìëç̮ḛ́òç̮ò̮
ð̫
æ̮è̫ò̫
è̫ï̫ ̮ò
ì î̬ðòì óìð̰ò̮í ̰ò̫ðé̫̯òðì ñ̯̮óìîì
ç̫îô̮ç̫ðì
ì
ñ̯̬̰̮ç̫ðì
ñ̯̮é̱íòì
ç
ì ñ̯̮óìîì ñ̮ õ̬̯ò̬ê ð̫ íîì̬ðò̫ í̫ò̮
̰ø̮òç̬ò̰òçì̬̰̬ç̯̮ñ̬̭̰íìò̬̰ò̫ðé̫̯òì
ñ̯̬éî̫è̫ ì é̮ñøîðìò̬îðì ̮æ̯̫æ̮òíì

̤̫ö̫ò̫ í̮ïñ̫ðìý ̬ ̮̰ð̮ç̫ð̫ ñ̯̬ë 1981 é ̥æ÷̫ò̫ ë̫̬ò̫ ñî̮÷ ̬Ù ð ð̫ í̮ýò̮ ̰̬
̯̫ëñ̯̮̰òì̯̫ò 1116 ̻ï̼ëíó̷ïþ  í̮ìò̮ è̬ð̬̯ì̯̫ò è̮éìö̬ð ̮æ̮̯̮ò ̮ò ż̮ ë̫ 2020
è̮éìð̫ ̰ð̫éì̶̷ó̹̻ó
• ̛̮ïñüòø̯ðḭ̀ḭ̀ò̬ïììò̬̲ð̮î̮èìì
̳ó̶ë̶ñó̻îíò̺̹é̶̺ðí
• Øí̮ð̮ïìí̫̰õ̬ò̮ç̮ḛ́òç̮ìí̮ðò̯̮î
óìð̫ð̰ì
̺ƼǧǦǪǨǡǮ̸ƼǀǫǬǤǡǨǜǭǮǯǠǡǩǮǤǪǮ
• Øðé̱̰ò̯ì̫î̬ðï̬ðìéêïøðò
ǭǧǡǠǩǤǮǡǩǜǫǬǜǞǧǡǩǤǻ
• ̣̫öìð̮̰ò̯̮̬ð̬
• ̡î̬íò̯̮ðð̫ò̬̲ðìí̫ìò̬̲ð̮î̮èìì
•̣̬ò̫î̱̯èìýìï̫ò̬̯ì̫î̮ëð̫ðì̬
• ̡ð̬̯è̬òìí̫
• ̪ìïìõð̮ìðê̬ð̬̯̰òç̮
• ̡î̬íò̯̮ò̬̲ðìí̫
• ̪ìé̯̫çîìõð̫ìñð̬çï̫òìõð̫ò̬̲ðìí̫
• ̡í̮î̮èìýì̮ñ̫ëç̫ð̬ð̫̮í̮îð̫ò̫̰̯̬é̫
• ̞çò̮ï̫òìë̫ôìýð̫ñ̯̮ìëç̮ḛ́òç̮ò̮

Ù̩̯ÕØÕ̴̴̩̳̪̩̯̬
Ù̶îê̶î̶ñêíê̶ó̻óè̶ó̷!
ǈǪǧǻǤǣǫǬǜǮǡǮǡǩǤ

Ù̶îè̹èíò̷̺êï̶é̶ð̷ñí̷!
• ̦̯ìé̮æìç̫ð̬ ð̫ ñ̯̫íòìõ̬̰íì ̮ñìò ì
̮̰øç̯̬ï̬ðýç̫ð̬ ð̫ ̱̰ç̮̬ðìò̬ ò̬̮̯̬òìõðì
ëð̫ðìý
• ̧̫æ̮ò̫ ̰ø̰ ̰øç̯̬ï̬ðð̮ ̮æ̮̯̱éç̫ð̬ ç
æìëð̬̰ ̰̯̬é̫ ñ̮é ̯øí̮ç̮ḛ́òç̮ò̮ ð̫ ̬íìñ
̮òíç̫îìóìôì̯̫ðìñ̯̮ó̬̰ì̮ð̫îḭ̀òì
• ̟øëï̮êð̮̰ò é̫ ̰̬ ë̫ñ̮ëð̫̬ò̬ ̰
é̬̭ð̮̰òò̫ ð̫ ̬éð̫ ̮ò ç̮é̬÷ìò̬ í̮ïñ̫ðìì
ç ̮æî̫̰òò̫ ð̫ ôç̬òð̫ò̫ ï̬ò̫î̱̯èìý ì
ð̬̭ð̫ò̫ í̮̯ñ̮̯̫òìçð̫ í̱îò̱̯̫ ñ̯̮ô̬é̱̯̫
ñ̮îìòìíììñ̯̫íòìíì
• ̨øé̬̭̰òçì̬ ñ̯ì ìëè̮òçýð̬ò̮ ð̫ éìñî̮ïð̫
̯̫æ̮ò̫
• ̨íîüõç̫ð̬ð̫é̮è̮ç̮̯ë̫̯̫æ̮ò̫ç
„̞îí̮ï̬ò“ ̞Õ̰î̬é̱̰ñ̬öð̮éìñî̮ïì̯̫ð̬

• ̣̮îæ̫
• ̣̮òìç̫ôì̮ðð̮ñḭ̀ï̮
• ̞çò̮æì̮è̯̫óìý
• Ö̬î̫ð̫̮æî̫̰òë̫ñ̯̮ç̬êé̫ð̬ð̫̰ò̫ê̫

Ù̶ñêíê̶ó̻óè̶ñ̷
íñô̹̺ð̶̺õíþ

í

ǊǮǠǡǧ̺ǓǪǞǡǴǦǤǬǡǭǯǬǭǤ̸
GOCKNJT"CNEQOGVGW
ò̬î

ê̹òùïñíó̷ïñ̶

BILLA България:
Нашите служители са
сърцет на компанията!
BILLA стъпва на българския пазар през
2000 г., като една от първите международни търговски вериги, познати у нас.
В световен мащаб, компанията е част
от REWE Group и осигурява работа на
над 360 000 души и управлява 15 700
магазина в 22 европейски държави. За
20 години в България, тя изгражда 132
обекта в 39 града, което я прави лидер
по брой магазини у нас и пети най-голям работодател в страната.

Основна ценност за BILLA са служителите, които към момента наброяват над 4 500 души. „Гордеем се,
че можем да наречем екипа си „семейство“. През годините, работим
за удовлетворението на всеки един
човек в екипа. И това е непрекъснат
процес, който се превръща в наша
основна мисия“, споделят от веригата.

ОБУЧЕНИЯ
Обученията са силно застъпени в политиката на компанията. Тя разполага с
три изградени обучителни
центъра в градовете София, Стара Загора и Варна. Предстои откриването и на
още един обучителен център – в Плевен.
В подкрепа на новоназначените служители се явява и менторската програма,
превърнала се в стандарт на компанията.
Задачата на менторите е изключително

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА
Стратегията на BILLA се
фокусира и върху подготвянето на бъдещи кадри
за пазара на труда. Компанията има ежегодна стажантска програма, която реализира и чрез която дава
шанс на младежи за придобиването на
професионален опит и възможности
за кариерно развитие.
Стажантската програма най-често протича в рамките на летния период и се
съобразява с желанието на студентите и възможностите за съчетаване на
работата с активностите в университета, а самата продължителност е от 3
до 6 месеца. BILLA България предлага
разнообразие на стажантски програми
с фокус в различни звена – Човешки
ресурси, Управление на категориите,
Маркетинг, Спейсмениджмънт, Продуктов мениджмънт, Контролинг и др.
През тази година лятната стажантска
програма ще предложи възможности
на 10 стажанти.

отговорна – те подкрепят най-новите попълнения в екипа както в процеса на работа, така и в интегрирането им в голямото семейство на компанията.
BILLA работи активно в посока подобряване на качествата на служителите, ето
защо въвежда и нови обучения – на локално и международно ниво. Търговската
верига разполага и с платформа за електронни обучения, осигурява езикови курсове и сертифицира на място, изцяло за
нейна сметка.

СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ
Всеки служител на BILLA
получава
допълнително здравно застраховане и
достъп до eжегодни профилактични
прегледи и консултации, организирани и финансирани от компанията.
Компанията предоставя и „Пакет при
раждане на дете“ непосредствено
след щастливото събитие на всички
родители, част от екипа. Той съдържа
всички необходими артикули за първите месеци на бебето.
Това са само част от възможностите,
които BILLA предоставя на своите
служители. Като отговорен работодател, BILLA поставя в центъра на
своята дейност хората,
защото те са сърцето
на компанията!

Част от UNITED GROUP - водещия
телекомуникационен и медиен
оператор в Югоизточна Европа
Един от най-големите
работодатели и инвеститори в
българската икономика
140 годишна традиция в сферата
на комуникациите
Оператор №1 по общи приходи за
седма поредна година

Сигурна и стабилна работна
среда
Гъвкаво работно време и работа
от разстояние
Възможности за професионално
обучение и кариерно израстване
Богат пакет от придобивки
Мотивиран екип

Cargotec Business Services
Центърът за споделени бизнес услуги на Cargotec Cargotec Business Services - е създаден в България през
2017 г. и предоставя услуги в областта на финансите, човешките ресурси и индиректно закупуване за глобалните
бизнес направления на Cargotec. В София компанията има
400 служители. В момента над 80% от всички служители на
Cargotec в глобален мащаб ползват услугите на Cargotec
Business Services. Освен в София, Cargotec Business Services
има офиси и в Перисбърг, САЩ, Полша, и Сингапур.

INTERNSHIP PROGRAM
Ħ*HYNV[LJŝŉŌŐńŖŉņŞŋŐŒŊőŒŕŖŖńňńŔńŅŒŖŌŖŉŌňńŕŉŗśŌŖŉŒŖőńōňŒŅŔŌŖŉŕœŉŚŌ
ńŏŌŕŖŌ ņ ŕņŒŌŖŉ ŒŅŏńŕŖŌ ŝŉ ŕŉ ŋńœŒŋőńŉŖŉ ŕŞŕ ŕņŉŖŒņőŌ ŖŉřőŒŏŒŇŌŌ ŎńŖŒ ŔńŋŏŌśőŌ
:(7ŅńŋŌŔńőŌŕŌŕŖŉŐŌ:LY]PJL5V^:\JJLZZ-HJ[VYZ,]HS\HŌňŔŌŝŉņŌňŌŖŉŎńŎŌŋ
ŇŏŉŊňńŖ ŚţŏŒŕŖőŌŖŉ œŔŒŚŉŕŌ ņ ŕśŉŖŒņŒňŕŖņŒŖŒ śŒņŉŜŎŌŖŉ ŔŉŕŗŔŕŌ Ō ŋńŎŗœŗņńőŉŖŒ
ĦŕŉŎŌŕŖńŊńőŖŌŐńŕņŒōŐŉőŖŒŔŎŒōŖŒňńŇŒőńœŞŖŕŖņńıńŜńŖńŕŖńŊńőŖŕŎńœŔŒŇŔńŐń
ŉŕœŔŒňŞŏŊŌŖŉŏőŒŕŖŒŖňŒŐŉŕŉŚńŌņŌňńņńŗőŌŎńŏőńņŞŋŐŒŊőŒŕŖňńŔńŅŒŖŌŖŉœŒ
ŌŕŖŌőŕŎŌŅŌŋőŉŕœŔŒŉŎŖŌņŒŅŏńŕŖŖńőńśŒņŉŜŎŌŖŉŔŉŕŗŔŕŌŘŌőńőŕŌŖŉŌŌőňŌŔŉŎŖőŒŖŒ
ŋńŎŗœŗņńőŉ
ĦŎŏŢśŉŖŉŕŉņŕŖńŊńőŖŕŎńŖńőŌœŔŒŇŔńŐńŌŝŉŌŐńŖŉņŞŋŐŒŊőŒŕŖňńŌŋœŌŖńŖŉŗőŌŎńŏ
őńŖńŕŉņŉŔőńŎŗŏŖŗŔńőń*HYNV[LJŌŗśŌŖŉŒŖőńŜŌŖŉŒœŌŖőŌŎŒŏŉŇŌ
ĲśńŎņńŐŉņŌ
Learn, develop and grow with Cargotec!
ĦŌŊŖŉőńŜńŖńŕŖŔńőŌŚńņQVIZINŋńœŒņŉśŌőŘŒŔŐńŚŌţŋńņŕŌśŎŌŒŖņŒŔŉőŌœŒŋŌŚŌŌ

www.cargotec.com

Cargotec е световен лидер в предоставянето на интелигентни услуги и решения за обработка на товари. Компанията има
над 11,500 служители в 45 държави по света. Бизнес направленията на Cargotec - Kalmar, Hiab и MacGregor са пионери в
своите области. Чрез уникалните си позиции в пристанищния,
сухопътния и морския транспорт те оптимизират глобалните
товарни потоци и създават устойчива стойност за потребителите.
Cargotec има и социално отговорна мисия. Компанията се присъедини към общата цел на Глобалния договор на ООН – да се
ограничи повишаването на глобалната температура с 1,5 градуса спрямо прединдустриалните времена, и вече изпълняваме своя план за действие. Cargotec пое ангажимента да намали вредните емисиите, свързани с дейността на компанията, с
повече от 50% до 2030 г., което се равнява на премахването
на повече от 1 000 000 автомобила от пътищата в рамките на
една година. Електрификация, автоматизация и роботизация
на продуктите и услугите е във фокуса на компанията за постигане на устойчив бизнес чрез опазване на околната среда.
В Cargotec предоставяме възможност на млади професионалисти да се развиват и усъвършенстват, да работят с най-новите и модерни системи по мащабни международни проекти. В
унисон с нашите финландски корени, в Cargotec насърчаваме
откритата комуникация, уважението, свободата да даваш идеи
и да ги осъществяваш. Стани част от семейството на Cargotec!

Òîï ðàáîòîäàòåë, íà êîéòî ìîæåø äà ðàç÷èòàø

"Kaufland Áúëãàðèÿ" ìîäåëèðà ñúâðåìåííàòà òúðãîâèÿ ó íàñ âå÷å 15 ãîäèíè
è å åäèí îò íàé-ãîëåìèòå ÷àñòíè ðàáîòîäàòåëè â ñòðàíàòà

15 ãîäèíè
ëèäåðñòâî
Âå÷å 15 ãîäèíè "Kaufland
Áúëãàðèÿ" å åäèí îò
çíà÷èìèòå ôàêòîðè çà
ðàçâèòèåòî íà íàöèîíàëíàòà
èêîíîìèêà,
ïðåäïî÷èòàíî ìÿñòî çà
ïàçàðóâàíå è çà ðàáîòà,
êàêòî è âåðåí ïàðòíüîð
íà áúëãàðñêèòå ïðîèçâîäèòåëè. Ïðåç 2020 ã.
êîìïàíèÿòà çàòâúðæäàâà
ëèäåðñòâîòî ñè â ñåêòîðà íà ìîäåðíàòà òúðãîâèÿ â ñòðàíàòà ñ îáîðîò,
íàäõâúðëÿù 1.6 ìëðä.
ëâ., è ñ åêèï îò íàä 6400
ñëóæèòåëè.
"Kaufland
Áúëãàðèÿ" ïðèñúñòâà â 34
ãðàäà ñ 60 õèïåðìàðêåòà.
Îò îòêðèâàíåòî íà ïúðâèÿ ñè òúðãîâñêè îáåêò
ïðåç 2006 ã. â Ïëîâäèâ
êîìïàíèÿòà ñå å ïðåâúðíàëà â çíà÷èì ôàêòîð çà
ñòèìóëèðàíåòî íà íàöèîíàëíàòà è ðåãèîíàëíàòà
èêîíîìèêà ñ èíâåñòèöèè
çà íàä 1.4 ìëðä. ëåâà.
Ãîäèøíî îò Öåíòðàëíèÿ
ñêëàä íà êîìïàíèÿòà â ñ.
Ñòðÿìà èçëèçàò 1 ìèëèîí
ïàëåòà ñ ïðîäóêòè êúì
òúðãîâñêèòå é îáåêòè, â
íàé-ãîëåìèòå îò êîèòî
àñîðòèìåíòúò íàäõâúðëÿ
áëèçî 21 000 àðòèêóëà.
Îò 2020 ã. "Kaufland Áúëãàðèÿ" ëàíñèðà ñîáñòâåíè íàöèîíàëíè ìàðêè, îò
êîèòî â íàé-íîâàòà ìàðêà
„Áðåé!“ ïðèñúñòâàò íàä
80 ðàçëè÷íè àðòèêóëà,
âäúõíîâåíè îò òðàäèöèîííàòà áúëãàðñêà êóõíÿ. Â ãðèæàòà çà åêèïà
ïðåç èçìèíàëàòà ãîäèíà
êîìïàíèÿòà èíâåñòèðà
íàä 6.6 ìèëèîíà ëåâà â
ñîöèàëíè ïðèäîáèâêè
è íàä 10 ìèëèîíà ëåâà
çà óâåëè÷åíèÿ íà âúçíàãðàæäåíèÿòà íà ñâîèòå
ñëóæèòåëè.

ÏÎ
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Òîï ðàáîòîäàòåë òðåòà ïîðåäíà ãîäèíà
Çà òðåòà ïîðåäíà ãîäèíà "Kaufland Áúëãàðèÿ" å ñåðòèôèöèðàíà êàòî Òîï ðàáîòîäàòåë îò Top Employers Institute. Ïðåç 2021 Kaufland ïîëó÷è äâå îòëè÷èÿ îò Employer
Branding Awards íà b2b Media. Êîìïàíèÿòà áåøå îáÿâåíà çà Employer Brand Leader
íà ãîäèíàòà è ñïå÷åëè I ìÿñòî â êàòåãîðèÿòà Employer Branding Idea (in Pandemic
Times) çà ðåàëèçèðàíåòî íà êàìïàíèèòå „ÀçÏîìàãàì“ è „Ðàç÷èòàéòå íà íàñ“. Êîìïàíèÿòà áå îáÿâåíà è çà „Ïðåïîðú÷àí ðàáîòîäàòåë“ â ïðîó÷âàíå íà ñäðóæåíèå „Îáùíîñò çà ÷îâåøêè ðåñóðñè â Áúëãàðèÿ“, Bulgarian HR Community è To the Top Agency.
Îò íà÷àëîòî íà 2021 "Kaufland Áúëãàðèÿ" å ñåðòèôèöèðàíà è ïî ìåæäóíàðîäåí ñòàíäàðò çà êà÷åñòâî â óïðàâëåíèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè ISO 45001, êîéòî ãàðàíòèðà
èçïîëçâàíåòî íà ñèñòåìè çà êà÷åñòâåíî è ñèãóðíî óïðàâëåíèå íà óñëîâèÿòà íà òðóä
â êîìïàíèÿòà.
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Ïîâå÷å èíâåñòèöèè â îáó÷åíèÿ è ñîöèàëíè
ïðèäîáèâêè ïî âðåìå íà ïàíäåìèÿ
Ñúñ ñâîÿ åêèï îò íàä 6400 äóøè
"Kaufland Áúëãàðèÿ" å åäèí îò íàéãîëåìèòå ÷àñòíè ðàáîòîäàòåëè â
ñòðàíàòà. Kaufland îïåðèðà â îãðîìåí ìàùàá è îáåäèíÿâà ìíîãî áèçíåñè â åäèí. Êîìïàíèÿòà ïðåäëàãà
áîãàò èçáîð îò âúçìîæíîñòè â ñâîèòå òðè îñíîâíè ñòðóêòóðè: ìàãàçèííà
ìðåæà, ëîãèñòè÷åí öåíòúð, àäìèíèñòðàòèâåí îôèñ. Â òÿõ íàìèðàò ðåàëèçàöèÿ ïðîôåñèîíàëèñòè îò ïî÷òè
âñÿêà ñôåðà íà äåéíîñò - òúðãîâèÿ,
ïðîäàæáè, ìàðêåòèíã, ÷îâåøêè ðåñóðñè, èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè,
ñòðîèòåëñòâî, ôèíàíñè è ñ÷åòîâîäñòâî, ëîãèñòèêà è ìíîãî äðóãè.
Çà Kaufland êàòî ðàáîòîäàòåë îñíîâåí ïðèîðèòåò è â óñëîâèÿòà íà ïàíäåìèÿ îñòàâà ðàçâèòèåòî íà åêèïà.
Êîìïàíèÿòà ïîñòèãà òîâà áëàãîäàðåíèå íà ñâîèòå ïðîãðàìè çà îáó÷åíèå
è óïðàâëåíèå íà òàëàíòè. Êîìïàíèÿòà ñúùî òàêà ïðåäëàãà ðàçíîîáðàçíè
âúçìîæíîñòè êàêòî çà äèðåêòåí
ñòàðò, òàêà è ÷ðåç ïðîãðàìè çà ðàçâèòèå, êàòî ïî òîçè íà÷èí ñå îñèãóðÿâà âúçìîæíîñò çà êàðèåðíà ðåàëèçàöèÿ íà õîðà ñ ðàçëè÷íî íèâî
ïðîôåñèîíàëåí îïèò. Â êàðèåðíàòà
ïðîãðàìà „Óïðàâèòåëè íà áúäåùåòî“
ìëàäåæè ñ ìàëúê èëè áåç ïðîôåñèîíàëåí îïèò ìîãàò äà ñòàðòèðàò
åäíîãîäèøíî îáó÷åíèå â ðàçëè÷íè
ñòðóêòóðè è îòäåëè, ñëåä êîåòî íàìèðàò ñâîÿòà ïðîôåñèîíàëíà ðåàëèçàöèÿ íà åêñïåðòíà èëè ðúêîâîäíà
ïîçèöèÿ. Êîìïàíèÿòà ïðåäëàãà è
ñúäåéñòâèå çà ðàçðàáîòêè íà áàêàëàâúðñêè è ìàãèñòúðñêè òåçè, êàêòî
è ðàçíîîáðàçíè âúçìîæíîñòè çà
ñòàæ íà ñòóäåíòè. Çà ïî-ìëàäèòå, âñå
îùå â ó÷èëèùíà âúçðàñò, "Kaufland
Áúëãàðèÿ" ïðåäëàãà è äðóãè âúçìîæíîñòè çà ñòàðò â êàðèåðàòà è íàòðóïâàíå íà îïèò, êàòî íàïðèìåð äóàëíî
îáó÷åíèå è ïðàêòèêàíòñêà ïðîãðàìà
– ïðèäîáèòèòå â òåçè ïðîãðàìè çíàíèÿ è óìåíèÿ ñà îòëè÷íà ïúðâà ñòúïêà çà áúäåùà óñïåøíà ðåàëèçàöèÿ
â ñôåðàòà íà ïðîäàæáèòå. Îò 2020
ã. êîìïàíèÿòà ñòàðòèðà è ïîðåäèöà
îò îíëàéí ñåìèíàðè ïîä èìåòî We
Know, You Grow. Â îíëàéí àêàäåìèÿòà ïðîôåñèîíàëèñòè íà "Kaufland
Áúëãàðèÿ" ñïîäåëÿò äîáðè ïðàêòèêè

îò ñâîÿòà ðàáîòà, ïîäïîìàãàéêè íàä
2500 äóøè ãîäèøíî â ðàçëè÷íè ñôåðè íà áèçíåñà.
Â ïîäêðåïà íà ñîáñòâåíèòå ñè ðúêîâîäèòåëè îò âñè÷êè íèâà â Kaufland
ñà âúâåäåíè ðåäèöà îáó÷èòåëíè
ïðîãðàìè è àêàäåìèè, êîèòî ïîäãîòâÿò ìëàäè ìåíèäæúðè, íî è óñúâúðøåíñòâàò ðúêîâîäíèòå óìåíèÿ íà îïèòíèòå ðúêîâîäèòåëè. Â àêàäåìèÿòà
çà óïðàâèòåëè íà õèïåðìàðêåò ñå çàñÿãàò ÷åòèðè êëþ÷îâè çà óïðàâëåíèåòî íà áèçíåñà òåìè: „Óïðàâëåíèå íà
õîðà“, „Êëþ÷îâè ïîêàçàòåëè“, „Ðàçãîâîðè çà ïîäîáðÿâàíå íà ïîêàçàòåëèòå íà áèçíåñà“, „Çàêîíîâè èçèñêâàíèÿ“. Äðóãà îáó÷èòåëíà ïðîãðàìà
- „Îò ðúêîâîäèòåë êúì ëèäåð“, ïîäêðåïÿ âñåêè ìëàä ìåíèäæúð, êîéòî
ïðàâè ïúðâè ñòúïêè êúì óïðàâëåíèå
íà åêèï è ñàìîóïðàâëåíèå.
Â óíèñîí ñ åäíà îò ñòðàòåãè÷åñêèòå
öåëè íà êîìïàíèÿòà å âúâåäåíà è
îáó÷èòåëíà ïðîãðàìà „Óäîâëåòâî-

ðåíîñò íà êëèåíòà“. Ïî äîñòúïåí è
àíãàæèðàù íà÷èí ïðîãðàìàòà àêöåíòèðà âúðõó ñòàíäàðòèòå íà Kaufland
çà êëèåíòñêà óäîâëåòâîðåíîñò è êà÷åñòâåíî îáñëóæâàíå.
Â ñòðåìåæà ñè äà äàäå âúçìîæíîñò
íà âñåêè ñëóæèòåë äà áúäå ÷óò â åêèïà ñè îò ñïåöèàëèñòè â îáëàñòòà íà
÷îâåøêèòå ðåñóðñè Kaufland âêëþ÷âà è ðîëÿòà "Äîâåðåíî ëèöå" – ñëóæèòåëè, ïðîâåæäàùè ðàçãîâîðè ñ
êîëåãèòå ñè è ñïåöèàëíî îáó÷åíè
äà àäðåñèðàò øèðîêà ãàìà îò òåìè
– âêëþ÷èòåëíî èäåè çà íîâîâúâåäåíèÿ, âúïðîñè èëè ïðèòåñíåíèÿ îòíîñíî óñëîâèÿ íà òðóä, çäðàâîñëîâíî
ñúñòîÿíèå, îòíîøåíèÿ ñ åêèïà è ïðåêèÿ ðúêîâîäèòåë, ñåìåéíè òåìè è äð.
Ãîäèøíî äîâåðåíèòå ëèöà äîñòèãàò
äî ìíîæåñòâî êîëåãè, ïðîâåæäàéêè íàä 7000 ðàçãîâîðà. Àòðàêòèâíà
ïðèäîáèâêà å è ïñèõîëîãè÷åñêîòî
êîíñóëòèðàíå, êîåòî å äîñòúïíî çà
âñåêè ñëóæèòåë íà êîìïàíèÿòà.

Àêî èñêàòå äà ñòàíåòå ÷àñò îò íàøèÿ åêèï, êàíäèäàòñòâàéòå íà
https://kariera.kaufland.bg/ èëè íà email: recruitment@kaufland.bg.
Ëåñíî è èíòóèòèâíî ùå ïðåìèíåòå ïðåç ñòúïêèòå â íàøèÿ îíëàéí ïîðòàë, îïèñàíè íà óåá ñòðàíèöàòà íè.
Ñëåäåòå íè è â ñîöèàëíèòå ìðåæè @ LinkedIn, FB, Instagram, YouTube.

Êàíäèäàòñòâàéòå íà kariera.kaufland.bg èëè íà email: recruitment@kaufland.bg

име на фирмата

отрасъл

координати

"Латекоер България" ЕООД

Производство

4202 Радиново
Индустриална Зона Марица
Т +359 32 349 800
office.bulgaria@latecoere.aero
www.latecoere.aero

Соня Станилова е
служител на "Латекоер България" от април
2018 г. Първоначалната й позиция е счетоводител. Предишният
опит на Соня в международна фирма, задълбочените й знания
в счетоводната сфера
в комбинация с потенциала, който тя демонстрира от самото начало, води до нейното повишение в длъжност
главен счетоводител и тийм лидер на счетоводния екип в компанията. Соня Станилова е
един от най-сърдечните и усмихнати колеги в
компанията, което носи допълнителен чар и
истинско удоволствие да се работи с финансовия ни екип.

ГОРДИ С ХОРАТА СИ!
Представете ни накратко "Латекоер България".
- "Латекоер България" е част от групата на "Латекоер" със седалище във Франция и различни локации на няколко континента. Ние сме част от една
100-годишна компания и се надяваме да сме основа
за нейното бъдещо развитие. Главната дейност на
"Латекоер България" към настоящия момент е производство на авиационни шкафове, самолетни врати и авиокомпоненти. Плановете са за значително
разширяване на производството с нови продукти
като носа на самолет Airbus A350 - истински вълнуващо предизвикателство във всяко отношение.
Освен тези факти бих посочила, че "Латекоер
България" е истински клиентски ориентирана компания, в която основната мисия е удовлетвореността на крайния клиент чрез безкомпромисно качество на продукцията. И в изпълнението на тази
мисия успешно се въплъщават грижата за околната среда и за служителите.

С какво "Латекоер България" ви привлече като служител?
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- Първоначално ме привлече идеята да бъда част
от нещо голямо и значимо още от самото му създаване. Да се изгради такова обемно и комплексно
производство, и то във високотехнологична сфера
като авиоиндустрията, за първи път в нашия град,
е предизвикателство, което носи със себе си трудности, но и много опит и удовлетворение. Да се
изгради счетоводна и финансова система, която да
се усъвършенства по най-стриктните изисквания
на българското законодателство и международните стандарти, е работа, която за мен носи смисъл и удоволствие. Мотивиращо е да виждам как
нещата могат да се случват по правилния начин и
в България.
Аз постъпих на работа през април 2018 г. – точно когато се нанесохме в току-що изградената
сграда в индустриалната зона на Радиново. Бързо
усетих и оцених професионалното ниво и работната атмосфера. Година и половина след началото
получих признание – бях повишена на длъжност "Главен счетоводител". Това за мен е безспорно важно
и мотивиращо – да бъдеш оценен за старанието
и уменията си – това е една от целите на всяко
професионално развитие. В същото време имам
възможност да бъда до децата си, когато се налага, без да имам притеснения от колегите и ръководството – така разбирам термина Mom-friendly
компания.

Това ли според вас отличава компанията като работодател?
- Със сигурност, но и не само. Друг фактор след
професионализма и оценката за мен, който е силно
мотивиращ, е екипът. Той е създаден и продължава да се гради с много ясна идея - какви хора са
необходими, за да е възможно безкомпромисното

качество, за което ви споменах – във всяка насока. Впечатлена съм как мнозинството от хората
тук са истински професионалисти в сферата си, в
същото време са личности, с които може да се говори градивно и интересно както за работа, така
и по всякакви теми. Много добре осъзнавам, че „бумащината“ и безкрайните срокове и изисквания на
счетоводството могат да бъдат натоварващи за
околните, но за моя радост срещам разбиране и
искрено желание за съдействие от всички отдели
– "Човешки ресурси", "Логистика", "Качество", "Производство", Lean, IT, "Поддръжка", "Безопасност и
околна среда". Имаме чудесна палитра от характери, специалисти, народности, умения, познания, но
ни обединяват професионализмът и културата на
приятелство и доверие.
Смятам, че такава атмосфера може да се изгради
само ако мениджмънтът е убеден във важността
и стойността на всяка позиция. А в "Латекоер" е
така – винаги има желание за взаимност и общност, без демонстративно разделение. Изключително ценно е за мен, че във всеки момент знам, че
имам подкрепата и доверието на екипа и на най-високо ниво. Това ми дава спокойствието да изпипвам
работата си и да знам, че ако достигна до момент,
в който имам нужда от съдействие, ще го получа
винаги, тоест имам стабилна подкрепа зад гърба
си дори в трудни моменти.

Споменахте трудни моменти – не мога да не ви
попитам как се отрази на "Латекоер България"
пандемията от COVID-19?
- Тази пандемия удари жестоко нашия бранш. Трябваше да се вземат трудни решения като закриване на част от работните места на групата във
Франция и Чехия. За "Латекоер България" нещата
стоят по-различно – заради високото ниво както
на хората, така и на новата, качествена техника и
направените инвестиции се стигна до становище
голям дял от оставащите производствени дейности на групата да се пренасочат към нашия завод.
В едни тежки времена за колегите в чужбина ние
имаме шанса да мислим оптимистично за бъдещето и да правим планове за разширения и развитие.

Трябва да отбележа, че както в най-шоковите
първи месеци, когато за никого не беше ясно какво ни чака и колко тежък ще е ударът за нашата
компания, така и до днес "Латекоер България" не
освободи нито един от своите служители заради
пандемията. Бяха освободени в началото само хора,
които все още се обучаваха и на които ние сега
отново даваме възможност, ако желаят, да станат
част от бъдещото развитие. Като служители на
"Латекоер" ние не работихме на 100%, но нашите
доходи и сигурност останаха непроменени. За мен
това е истинската грижа – в най-трудния момент
да се почувстваме защитени. Смятам, че трябва
наистина да го ценим, защото твърде много хора и
в България, и по света нямаха този късмет.

Харесва ми оптимистичното ви послание в трудната ситуация – как виждате бъдещето за себе си
и за "Латекоер България"?
- Имаме всички основания да бъдем оптимисти, запазвайки реалистичния си поглед и разумни действия. Трябва да продължаваме, както досега, да
спазваме всички правила – както финансови, така и
производствени, така и тези за безопасност. Вярвам, че ще успеем да осъществим успешно амбициозните си планове за производството и че ще намерим още чудесни колеги, които да се почувстват
на мястото си при нас. Надявам се, че скоро отново ще бъдем повече заедно на фирмени събития,
спортни мероприятия и семейни събирания, както
беше преди пандемията. А за себе си се надявам
все така да идвам сутрин на работа с желание и
с усмивка.
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Като непрестанно
развиваща
се компания,
предоставяме
разнообразие от
възможности за
кариерно развитие
в отдели като
„Производство“,
„Индустриализация“,
„Управление
на качеството“,
„Логистика“ и
„Конструктивен“.

Ако смятате, че Вие сте подходящият кандидат и проявявате интерес да станете част от голямото
семейство на „Либхер“, можете да се свържете с нас на посочените по-долу координати:

И-мейл: Info-ltm@liebherr.com | Телефон: +359 32 505 790
Адрес: 4202, с. Радиново | Област Пловдив

Коя е „Либхер
Транспортейшън
Системс Марица“ ЕООД
„Либхер Транспортейшън Системс Марица“ е
една от двете компании, представляващи международния концерн „Либхер“ в България.
Фирмата стартира своя път на развитие през
2004 г., първоначално като отдел към вече
съществуващата фирма „Либхер Хаусгерете
Марица“ ЕООД, а само 6 години по-късно е
учредена като самостоятелно дружество. Основният предмет на дейност е производството на климатични системи за железопътната
индустрия, като наши клиенти са големите
вагоностроителни заводи по цял свят. В стремежа си за непрестанно развитие и създаване
на новости компанията продължава да разширява своето продуктово портфолио с иновативен охладителен модул за хладилни камиони
. От началото на 2019 г. „Либхер
Транспортейшън Системс Марица“ навлезе и в
сферата на тежкото машиностроене, а именно
производство на барабани и рами за бетоновози. Към настоящия момент сътрудниците на
компанията наброяват над 280 души.

За нас е важно съдържанието! Ние сме иновативна семейна фирма, която поставя добрите
идеи преди йерархията и титлите – в атмосфера на уважение и честност, в която споделяме
нашата страст към технологиите, които предлагат истинска добавена стойност.
Готови ли сте да направим
заедно нещо вълнуващо?
Присъединете се към нас, както направи
Вейсел Чилингир, конструктор в „Либхер“!
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ƴƵƲƯƷƼƲƼƯƻƪ
ƷƪƳǀƯƷƷƲǉƼƷƲƪƴƼƲƬ
ƱƪƼƸƬƪƻƯƭƺƲưƲƶ
ƼƯƿƷƲƼƯƹƺƪƬƪ
ƮƪƫǄƮƪƼƻƹƪƱƯƷƲ
ƴǊǔǌǊǏǚǊǋǘǜǊǜDǌǏǎǒǗ&RPSOLDQFHǘǜǎǏǕ
ǗǊǞǒǗǊǗǛǘǌǊǒǗǛǜǒǜǝǠǒǩ"
&RPSOLDQFHǘǜǎǏǕǤǜǒǖǊǘǜǍǘǌǘǚǗǊǜǊǑǊǎǊǡǊǎǊǛǏ
ǙǘǍǚǒǐǒǑǊǙǚǒǕǊǍǊǗǏǜǘǗǊǏǌǚǘǙǏǓǛǔǒǒǖǏǛǜǗǒ
ǚǏǍǝǕǊǠǒǒǔǘǒǜǘǛǊǑǊǎǤǕǐǒǜǏǕǗǒǑǊǒǖǙǕǏǖǏǗǜǒǚǊǗǏǘǜǎǚǝǐǏǛǜǌǊǜǊǌǍǚǝǙǊǜǊǗǊ0)*ƮǏǓǗǘǛǜǜǊ
ǗǒǏǞǘǔǝǛǒǚǊǗǊǌǙǚǒǕǊǍǊǗǏǗǊǖǏǚǔǒǜǏǙǚǘǜǒǌ
ǒǑǙǒǚǊǗǏǗǊǙǊǚǒǒǑǊǑǊǣǒǜǊǜǊǗǊǕǒǡǗǒǜǏǎǊǗǗǒ
ƲǎǌǏǜǏǚǏǍǝǕǊǠǒǒǛǊǛǚǊǌǗǒǜǏǕǗǘǗǘǌǒǑǊǋǤǕǍǊǚǛǔǘǜǘǙǚǊǌǘǙǚǒǕǊǍǊǗǏǒǎǒǗǊǖǒǡǗǘǛǏǙǚǘǖǏǗǩǜ
ǒǗǊǎǍǚǊǐǎǊǜƹǘǌǏǡǏǜǘǘǜǔǘǖǙǊǗǒǒǜǏǌǍǚǝǙǊǜǊ
ǗǊ0)*ǛǊǗǏǋǊǗǊǗǔǘǌǒǞǒǗǊǗǛǘǌǒǒǗǛǜǒǜǝǠǒǒ
ǒǖǊǖǏ33ǙǕǊǜǞǘǚǖǊǜǊLXYRǒǎǚǝǐǏǛǜǌǘǑǊǏǕǏǔǜǚǘǗǗǒǙǊǚǒ(DV\3D\PHQW6HUYLFHVƬǛǒǡǔǒǜǏǛǊ
ǕǒǠǏǗǑǒǚǊǗǒǘǜǋǤǕǍǊǚǛǔǒǒǡǝǐǎǏǛǜǚǊǗǗǒǚǏǍǝǕǊǜǘǚǒǗǊǙǊǑǊǚǒǜǏǔǤǎǏǜǘǘǙǏǚǒǚǊǜȂǀǏǗǜǚǊǕǗǊ
ǒƲǑǜǘǡǗǊƯǌǚǘǙǊƹǚǏǎǕǊǍǊǖǏǝǛǕǝǍǒǔǘǒǜǘǠǏǕǩǜ
ǎǊǘǛǒǍǝǚǩǜǞǒǗǊǗǛǘǌǘǌǔǕǨǡǌǊǗǏǘǜǖǊǕǔǒǎǘ
ǍǘǕǏǖǒǚǊǑǖǏǚǒǔǊǔǜǘǗǊǞǒǑǒǡǏǛǔǒǜǊǔǊǒǗǊ
ǨǚǒǎǒǡǏǛǔǒǕǒǠǊǛǖǊǕǤǔǒǛǚǏǎǏǗǋǒǑǗǏǛǔǊǔǜǘ
ǒǗǊǜǏǑǒǛǙǘǖǊǣǊǋǗǒǙǚǘǏǔǜǒƾǘǔǝǛǤǜǙǊǎǊ
ǌǤǚǟǝǔǚǏǎǒǜǒǚǊǗǏǒǙǕǊǜǏǐǗǒǘǙǏǚǊǠǒǒǔǘǒǜǘ
ǛǏǛǜǚǏǖǒǖǎǊǋǤǎǊǜǌǛǏǙǘǎǒǍǒǜǊǕǗǒǎǘǛǜǤǙǗǒǒǒǗǜǝǒǜǒǌǗǒƮǒǍǒǜǊǕǗǊǜǊǜǚǊǗǛǞǘǚǖǊǠǒǩǒ
ǎǘǛǜǤǙǗǘǜǘǘǗǕǊǓǗǘǋǛǕǝǐǌǊǗǏǏǌǘǛǗǘǌǊǜǊǗǊ
ǋǒǑǗǏǛǖǘǎǏǕǒǜǏǒǙǚǘǏǔǜǒǜǏǙǘǔǘǒǜǘǚǊǋǘǜǒǖ
ƬǛǤǣǘǜǘǌǚǏǖǏǛǙǊǑǌǊǗǏǜǘǗǊǑǊǔǘǗǘǎǊǜǏǕǗǊǜǊǚǊǖǔǊǛǒǘǛǜǊǌǊǘǛǗǘǌǗǊǠǏǕǒǌǊǐǗǘǝǛǕǘǌǒǏ
ǡǚǏǑǔǘǒǜǘǛǏǛǜǚǏǖǒǖǎǊǙǘǛǜǒǍǗǏǖǛǜǊǋǒǕǗǘǛǜ
ǗǊǙǊǑǊǚǊǒǛǒǍǝǚǗǘǛǜǑǊǗǊǢǒǜǏǔǕǒǏǗǜǒƼǘǌǊ
ǛǏǙǚǏǌǤǚǗǊǌǏǎǗǊǛǌǘǏǘǋǚǊǑǗǊǖǒǛǒǩǗǊǏǔǒǙ
&RPSOLDQFHǒǒǗǒǘǛǒǍǝǚǒǎǒǗǊǖǒǡǗǊǒǋǤǚǑǘ
ǚǊǑǌǒǌǊǣǊǛǏǚǊǋǘǜǗǊǛǚǏǎǊǒǑǙǤǕǗǏǗǊǛǙǚǏǎǒǑǌǒǔǊǜǏǕǛǜǌǊƼǩǗǒǎǤǚǐǒǋǝǎǗǒǠǏǕǏǝǛǜǚǏǖǏǗǒǎǊǌǊǗǒǌǤǑǖǘǐǗǘǛǜǎǊǖǒǛǕǒǖǎǊǜǌǘǚǒǖ
ǒǎǊǗǊǎǍǚǊǐǎǊǖǏǗǊǝǡǏǗǘǜǘƲǖǊǓǔǒǜǏǑǒǠǏǕǒ
ǙǚǏǎǛǏǋǏǛǒ&RPSOLDQFHǏǔǒǙǤǜǛǏǍǚǒǐǒǑǊǜǘǌǊ
ǒǑǒǛǔǌǊǗǒǩǜǊǗǊǚǏǍǝǕǊǜǘǚǒǜǏǎǊǋǤǎǊǜǛǙǊǑǏǗǒ
ǒǌǛǕǝǡǊǓǗǊǙǚǘǌǏǚǔǊǒǕǒǘǎǒǜǎǊǘǛǒǍǝǚǒǖǒ
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ǙǚǏǎǛǜǊǌǒǖǗǏǘǋǟǘǎǒǖǒǜǏǎǘǔǊǑǊǜǏǕǛǜǌǊǑǊǎǊ
ǙǚǘǜǏǡǏǋǏǑǙǚǘǋǕǏǖǗǘƼǘǌǊǗǒǖǘǜǒǌǒǚǊǎǊǙǘǎǎǤǚǐǊǖǏǌǒǛǘǔǘǗǒǌǘǎǊǚǊǑǌǒǌǊǖǏǏǔǛǙǏǚǜǒǑǊ
ǎǊǝǌǏǕǒǡǊǌǊǖǏǏǔǒǙǊǒǎǊǛǏǙǘǎǘǋǚǩǌǊǖǏǔǊǜǘ
ǠǩǕǘƻǜǚǏǖǒǖǛǏǎǊǙǚǒǕǊǍǊǖǏǏǎǒǗǛǜǊǗǎǊǚǜǒǎǊ
ǙǘǕǑǌǊǖǏǎǘǋǚǒǜǏǙǚǊǔǜǒǔǒǗǊǏǎǗǊǒǕǒǗǩǔǘǕǔǘ
ǔǘǖǙǊǗǒǒǙǚǒǌǛǒǡǔǒǘǛǜǊǗǊǕǒǎǚǝǐǏǛǜǌǊƱǊǜǊǑǒ
ǠǏǕǏǖǗǘǍǘǌǊǐǗǊǔǘǘǚǎǒǗǊǠǒǘǗǗǊǜǊǒǔǘǗǜǚǘǕǗǊǜǊǗǒǞǝǗǔǠǒǩǔǘǒǜǘǝǙǚǊǐǗǩǌǊǖǏǙǚǒǎǚǝǐǏǛǜǌǊǜǊ
ǔǊǔǜǘǌƫǤǕǍǊǚǒǩǜǊǔǊǒǌǡǝǐǋǒǗǊƻǜǚǏǖǒǖǛǏǎǊ
ǛǤǍǕǊǛǝǌǊǖǏǌǛǏǔǒǗǘǌǖǘǎǏǕǋǒǑǗǏǛǙǚǊǔǜǒǔǊǒǕǒ
ǙǚǘǎǝǔǜǔǘǓǜǘǔǘǖǙǊǗǒǒǜǏǚǊǑǚǊǋǘǜǌǊǜǔǊǔǜǘǒǎǊ
ǝǡǊǛǜǌǊǖǏǌǙǚǏǍǘǌǘǚǒǜǏǛǔǕǨǡǘǌǒǙǊǚǜǗǦǘǚǒǑǊ
ǎǊǙǚǘǛǕǏǎǒǖǗǒǌǘǜǘǗǊǛǤǘǜǌǏǜǛǜǌǒǏǒǙǚǏǙǘǚǤǡǊǖǏǎǘǙǤǕǗǒǜǏǕǗǒǖǏǚǔǒǙǚǒǗǏǘǋǟǘǎǒǖǘǛǜ
ƴǕǒǏǗǜǒǜǏǛǊǗǊǓǠǏǗǗǒǩǜǗǒǊǔǜǒǌǙǘǎǊǚǒǔǘǏǜǘ
ǛǏǍǚǒǐǒǖǜǏǟǗǒǜǏǙǚǊǌǊǎǊǋǤǎǊǜǛǙǊǑǏǗǒǊǕǒǡǗǒǜǏǒǖǎǊǗǗǒǎǊǛǏǘǋǚǊǋǘǜǌǊǜǌǑǊǣǒǜǏǗǊǛǚǏǎǊ
ƴǊǔǌǘǎǘǌǏǎǏǎǘǌǤǑǗǒǔǌǊǗǏǜǘǗǊǜǊǑǒǙǚǘǞǏǛǒǩ"
ƷǘǌǒǚǏǍǝǕǊǠǒǒǎǒǗǊǖǒǡǗǘǜǘǚǊǑǌǒǜǒǏǗǊǙǊǑǊǚǊ
ǒǎǒǍǒǜǊǕǒǑǒǚǊǗǏǗǊǝǛǕǝǍǒǜǏǛǊǛǚǏǎǞǊǔǜǘǚǒǜǏ
ǔǘǒǜǘǙǘǛǜǊǌǒǟǊǛǏǔǜǘǚǊǗǊǞǒǗǊǗǛǘǌǒǜǏǝǛǕǝǍǒǙǚǏǎǗǘǌǒǙǚǏǎǒǑǌǒǔǊǜǏǕǛǜǌǊƺǏǍǝǕǊǜǘǚǗǊǜǊ
ǙǚǊǌǗǊǚǊǖǔǊǑǊǌǒǢǊǌǊǒǑǒǛǔǌǊǗǒǩǜǊǒǙǘǛǜǊǌǩ
ǔǘǗǔǚǏǜǗǒǝǛǕǘǌǒǩǙǚǒǔǘǒǜǘǎǊǋǤǎǊǜǙǚǏǎǘǛǜǊǌǩǗǒǞǒǗǊǗǛǘǌǒǜǏǝǛǕǝǍǒƪǔǘǗǏǛǏǛǙǊǑǌǊǜǜǏǑǒ
ǝǛǕǘǌǒǩǋǒǑǗǏǛǤǜǜǚǝǎǗǘǖǘǐǏǎǊǙǚǒǛǤǛǜǌǊǛǜǊǋǒǕǗǘǗǊǙǊǑǊǚǊǒǎǊǛǏǚǊǑǌǒǌǊƼǘǌǊǗǊǕǘǐǒǎǊ
ǒǖǊǏǔǒǙǘǜ&RPSOLDQFHǏǔǛǙǏǚǜǒǔǘǒǜǘǎǊǌǤǌǏǐǎǊǜǜǏǑǒǒǑǒǛǔǌǊǗǒǩǒǎǊǛǏǍǚǒǐǊǜǜǏǚǏǊǕǗǘǎǊ
ǛǏǛǙǊǑǌǊǜƬǊǐǗǊǡǊǛǜǘǜǎǏǓǗǘǛǜǜǊǗǊǜǘǑǒǏǔǒǙ
ǏǙǘǎǍǘǜǘǌǔǊǜǊǒǚǏǊǕǒǑǒǚǊǗǏǜǘǗǊǘǋǝǡǏǗǒǏǗǊ
ǙǏǚǛǘǗǊǕǊǔǘǓǜǘǘǋǛǕǝǐǌǊǔǕǒǏǗǜǒǜǏǒǋǘǚǊǌǒǛ
ǜǏǟǗǒǜǏǕǒǡǗǒǎǊǗǗǒ
ƱǊǣǘǚǊǋǘǜǊǜǊǗǊ&RPSOLDQFHǏǔǒǙǊǏǔǕǨǡǘǌǊǑǊǞǒǗǜǏǟǒǗǎǝǛǜǚǒǩǜǊ"

ƶǊǚǒǩƿǊǗǎǐǒǓǛǔǊǏǚǤǔǘǌǘǎǒǜǏǕ
ǗǊ&RPSOLDQFHǘǜǎǏǕǊǗǊǍǚǝǙǘǌǘ
Ǘǒǌǘǌ0DQDJHPHQW)LQDQFLDO*URXS
0)* ǁǊǛǜǏǘǜǟǘǕǎǒǗǍǊǘǜǡǏǜǒǚǒ
ǍǘǎǒǗǒǊǙǚǏǑǙǘǛǕǏǎǗǒǜǏǎǌǏǛǏǑǊǗǒǖǊǌǊǛǗǘǚǖǊǜǒǌǗǘǛǤǘǜǌǏǜǛǜǌǒǏ
ǒǙǚǒǕǊǍǊǗǏǗǊǚǏǍǝǕǊǠǒǒƽǡǊǛǜǌǊ
ǙǚǒǚǊǑǚǊǋǘǜǔǊǜǊǗǊ$0/ǛǘǞǜǝǏǚ
ǔǘǓǜǘǎǊǛǏǙǘǕǑǌǊǘǜǎǚǝǐǏǛǜǌǊǜǊ
ǌǍǚǝǙǊǜǊǑǊǒǑǙǤǕǗǏǗǒǏǗǊǍǚǝǙǘǌǊǜǊǙǘǕǒǜǒǔǊǈǚǒǛǜǙǘǙǚǘǞǏǛǒǩ
ƬǍǚǝǙǊǜǊǔǘǖǙǊǗǒǒǗǊ0)*ǌǕǒǑǊǜ
(DV\&UHGLWƫǩǕǊǔǊǚǜǊ9LYD&UHGLW
LXYRƪƴƹƱ)LQWUDGHǒǎǚ

ƱǊǣǘǜǘǛǏǍǚǒǐǒǜǩǎǊǞǝǗǔǠǒǘǗǒǚǊǑǊǔǘǗǘǛǤǘǋǚǊǑǗǘǒǙǚǒǛǙǊǑǌǊǗǏǗǊǒǑǒǛǔǌǊǗǒǩǜǊƬǊǐǗǘǏ
ǑǊǌǛǒǡǔǒǗǊǛǔǊǜǘǙǘǜǚǏǋǒǜǏǕǒǗǊǘǗǕǊǓǗǝǛǕǝǍǒ
ǎǊǋǤǎǏǖǑǊǣǒǜǏǗǒǒǑǊǜǘǌǊ&RPSOLDQFHǏǔǒǙǤǜ
ǒǖǊǖǒǛǒǩǜǊǎǊǙǘǌǒǢǒǏǞǏǔǜǒǌǗǘǛǜǜǊǗǊǖǏǚǔǒǜǏ
ǑǊǑǊǣǒǜǊǒǎǊǘǋǏǑǙǏǡǒǑǊǔǘǗǘǛǤǘǋǚǊǑǗǊǘǋǚǊǋǘǜǔǊǗǊǕǒǡǗǒǜǏǎǊǗǗǒƼǘǌǊǛǤǑǎǊǌǊǎǘǌǏǚǒǏ
ǝǔǕǒǏǗǜǒǜǏǒǍǚǊǎǒǎǘǋǚǘǒǖǏǗǊǙǊǑǊǚǊƬǎǘǙǤǕǗǏǗǒǏǗǊǜǘǌǊǔǘǖǝǗǒǔǊǠǒǩǜǊǛǚǏǍǝǕǊǜǘǚǒǜǏ
ǒǛǙǊǑǌǊǗǏǜǘǗǊǒǑǒǛǔǌǊǗǒǩǜǊǒǖǏǔǕǨǡǘǌǘǑǊ
ǎǘǋǚǊǜǊǚǏǙǝǜǊǠǒǩǗǊǒǗǛǜǒǜǝǠǒǒǜǏǒǒǖǘǛǒǍǝǚǩǌǊǛǜǊǋǒǕǗǘǛǜ
ƴǊǔ'32 'DWD3URWHFWLRQ2IILFHU ǍǊǚǊǗǜǒǚǊ
ǑǊǣǒǜǊǜǊǗǊǎǊǗǗǒǜǏǗǊǔǕǒǏǗǜǒǜǏ"
ƮǕǤǐǗǘǛǜǜǊǗǊ'DWD3URWHFWLRQ2IILFHUǏǗǊǜǘǌǊǚǏǗǊ
ǛǘǜǍǘǌǘǚǗǘǛǜǜǊǎǊǛǤǑǎǊǎǏǙǚǊǌǒǕǊǑǊǑǊǣǒǜǊǗǊ
ǕǒǡǗǒǜǏǎǊǗǗǒǔǊǔǜǘǒǛǘǋǝǡǏǗǒǏǜǘǗǊǙǏǚǛǘǗǊǕǊ
ǎǊǍǒǛǙǊǑǌǊƬǊǐǗǘǏǜǘǑǒǔǘǕǏǍǊǎǊǋǤǎǏǌǜǩǛǗǘ
ǛǤǜǚǝǎǗǒǡǏǛǜǌǘǛǤǛǛǕǝǐǒǜǏǕǩǙǘǛǒǍǝǚǗǘǛǜǜǊǗǊ
ǒǗǞǘǚǖǊǠǒǩǜǊ 6HFXULW\2IILFHU ǒǜǏǟǗǘǕǘǍǒǡǗǒǩ
ǟǤǋǔǘǓǜǘǌǤǌǏǐǎǊǜǏǟǗǒǡǏǛǔǒǜǏǖǏǚǔǒǑǊǑǊǣǒǜǊ

ƴǊǔǚǊǑǌǒǌǊǜǏǑǗǊǗǒǩǜǊǒǝǖǏǗǒǩǜǊǛǒ"
ƴǊǜǘǛǕǏǎǒǖǜǏǗǎǏǗǠǒǒǜǏǒǙǚǘǖǏǗǒǜǏǙǘǛǏǣǊǌǊǖǏǝǏǋǒǗǊǚǒǒǔǌǊǕǒǞǒǔǊǠǒǘǗǗǒǔǝǚǛǘǌǏ
ƷǊǛǘǔǒǜǏǗǊǖǏǛǜǗǒǒǏǌǚǘǙǏǓǛǔǒǚǏǍǝǕǊǜǘǚǒ
ǛǤǣǘǛǊǖǗǘǍǘǙǘǕǏǑǏǗǛǤǌǏǜǗǒǔǎǘǔǘǓǜǘǡǏǛǜǘ
ǛǏǎǘǙǒǜǌǊǖǏ
ƴǊǔǌǒ ǛǊ ǙǚǏǎǒǑǌǒǔǊǜǏǕǛǜǌǊǜǊ ǙǚǏǎ
&RPSOLDQFHǏǔǒǙǊ"
ƮǊǒǑǙǤǕǗǩǌǊǖǒǛǒǩǜǊǛǒǌǏǎǗǊǎǒǗǊǖǒǡǗǊǛǚǏǎǊ
ǗǊǗǏǙǚǏǔǤǛǗǊǜǘǚǊǑǌǒǜǒǏǒǊǖǋǒǠǒǘǑǗǒǋǒǑǗǏǛ
ǠǏǕǒǒǎǒǍǒǜǊǕǒǑǊǠǒǩǘǜǏǎǗǊǛǜǚǊǗǊǒǑǊǌǒǢǊǌǊǗǏǗǊǚǏǍǝǕǊǜǘǚǗǒǜǏǒǑǒǛǔǌǊǗǒǩǘǜǎǚǝǍǊƮǊ
ǗǊǖǏǚǒǎǘǙǒǚǗǊǜǊǜǘǡǔǊǖǏǐǎǝǑǊǔǘǗǊǒǚǏǊǕǗǒǩ
ǋǒǑǗǏǛǎǊǖǝǙǘǑǌǘǕǒǎǊǚǊǋǘǜǒǒǎǊǛǏǚǊǑǌǒǌǊ
ǙǚǒǝǛǕǘǌǒǩǗǊǙǚǏǖǏǚǏǗǒǔǘǗǜǚǘǕǒǚǊǗǚǒǛǔ
ƴǘǒǛǊǗǊǓǠǏǗǗǒǜǏǔǊǡǏǛǜǌǊǒǝǖǏǗǒǩǌ
ǙǚǘǞǏǛǒǩǜǊ"
ƽǙǘǚǒǜǘǛǜǍǤǌǔǊǌǘǛǜǛǜǚǏǖǏǐǑǊǝǛǤǌǤǚǢǏǗǛǜǌǊǗǏǒǗǊǖǒǚǊǗǏǗǊǚǏǢǏǗǒǩƲǗǏǗǊǙǘǛǕǏǎǗǘ
ǖǩǛǜǘǏǔǒǙǗǘǛǜ

име на фирмата

отрасъл

координати

„одело България“ ЕООД

Производство

4101 гр. Куклен
Индустриална зона „Капсида“
ул. „Бавария“ № 11

ЗА КОМПАНИЯТА
“одело България” ЕООД е част от odelo Group –
водеща международна компания в разработката и
производството на светлини за автомобилната
индустрия с 10 завода по света.
Сред клиентите на компанията са най-големите
автомобилни производители - Mercedes, BMW, Audi,
Volkswagen, Renault, Opel, Ford, Skoda, Seat, Dacia,

София
бул. „Цариградско шосе“ 115К
Европейски търговски център
етаж 7, сграда B

Toyota, Fiat, Rolls Royce, Bentley, Maybach, Porsche и др.
Началото на историята на “одело” в България е
поставено през 2019 г. с откриването на завода
край Пловдив и развойния център в София.
За инвестицията си в страната компанията е
удостоена със сертификат за инвеститор клас А
от Министерството на икономиката.

ТЪРСИМ ИНЖЕНЕРИ ЗА НОВИЯ R&D ЦЕНТЪР
ЗА АВТОМОБИЛНИ СВЕТЛИНИ В СОФИЯ
СЕРДЖАН БОДУРОГЛУ,
мениджър на Центъра за научноизследователска и развойна
дейност на "одело България" в
София
Започнах работа в компанията като CAE инженер симулации, отговарящ за термичното
управление на светлините. Преминах през всички позиции, за да
достигна сегашната - мениджър на
R&D центъра в София. Ръководя екип от почти 30
души. Нашият средносрочен план е да бъдем около
45 специалисти. Основната функционалност на работата ни е свързана с автомобилните светлини.
Имаме специалисти по оптичен дизайн, механичен
дизайн, CAE инженеринг, електроника като HW и
SW дизайн и SW тестване. Групата на „одело“ има
3 научноизследователски развойни центъра - в Германия, Турция и България.
Животът на един фар за автомобил започва от
проектирането, преминава през разработването и
накрая се валидира според очакванията на клиента
и законовите изисквания. Устойчивостта се проверява в екстремни условия. В същото време продължава подготовка за серийно производство. Дизай-
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нът също трябва да бъде оптимизиран за серийно
производство. Затова казваме, че един проект е
успешен, когато валидирането и серийното производство са на добро ниво.
В нашата работа удовлетворението идва с красотата на фаровете. Когато последните части от
труда ни излязат на улицата, изпитваме професионално задоволство. Идва ви да кажете на всички:
ето това е моят дизайн! Когато карате и видите
предната кола, която сте проектирали, дори 10
години по-късно, си спомняте всички дизайнерски
истории. Спомняте си как прекарахте 2 седмици,
за да намерите решение в ъгъла на светлинния шаблон. Или си спомняте защо решихте да направите
тази форма от горната страна на фара...
Развойният център в София е ново място, в
което изграждаме екип от нулата. За всички дисциплини търсим нови членове, които да разширят
нашия екип: малко на брой специалисти, но с високо качество. За тези, които сега ще дойдат при
нас, направихме вътрешна ориентация за „подгряване“ и подготовка за проектите. Включването
им зависи от професионалния им опит. Ние правим
специални обучения за плавно включване в екипа
на новите ни колеги. И всички ние постоянно се
обучаваме. За да подобрим своите умения. Така е
в „одело България“.

МЛАДИ, ТЪРСЕЩИ,
МОЖЕЩИ
Създаваме заедно
страхотен R&D екип

ИНЖ. НИКОЛАЙ КОЛЕВ,
Embedded Hardware Engineer

РОНАЛДО МЕНДЕС,
мениджър процеси в „одело
България“
Аз съм бразилец и вече 8 години
живея и работя в България. Имам
2 инженерни специалности: една
по електроинженерство, придобита в Бразилия, и една по
телекомуникации, придобита в
Италия. В „одело България“ работя от 2 години. Работата ми
е свързана със създаването на
процеси, без които разработването на електроника за крайните продукти на "одело" (предни и
задни светлини за автомобили)
не би била възможна. Има определени международни стандарти
при разработването на софтуер
(ASPICE) и аз съм специалист
именно по тях. Работата ми
харесва много, защото виждам
директния си принос в крайния
продукт, оптимизирайки работата на хората, които работят по
него. Също така комуникацията,
връзката и работата с хората
прави работата ми много интересна. Не на последно място, за
мен е доста удовлетворяващо,
когато ръководители от много
висок ранг се вслушват в моите
предложения. "одело" е компания с
много потенциал.

ЯСЕН ВАСИЛЕВ,
старши софтуерен тест инженер в "одело България"
Започнах работа в развойното
звено на „одело България“ преди осем месеца. Честно казано,
стана случайно. Видях предложение, проверих, че става въпрос
за автомобилната индустрия, а
аз исках да разнообразя старата
си работа. На интервюто преди
постъпване на работа останах с
много добро впечатление от екипа и от ръководителя на звеното.
Работата ми е интересна и отговорна. Един фар за автомобил
трябва да се проектира, да се
създадат програми за работата
му, да се направят образци. Трябва обаче и още нещо – надеждност. Има специални стендове,
където се извършват тестовете. Ние програмираме тези стендове. Работата ми и на колегите
се счита за успешна, когато потвърдя качеството на продукта.

Четиринадесет години от кариерата ми са в автомобилната индустрията. Натрупал съм
опит в европейски компании.
Около 3 години работих и в компания за космически спътници.
Така че опитът ми е свързан с
проектирането,
разработването и правенето на цялостни
хардуерни системи – съвкупност от доста механика и доста софтуер.
В „одело България“ работим
за различни световни марки автомобили – "Мерцедес", "Ауди",
"Мини Купър", BMW. Аз работя
по един чисто немски проект,
спечелен от „одело България“.
Той е още в начална фаза. Найвероятно този автомобил ще
бъде на пазара след около 3 години. Тогава сигурно ще мога да
кажа, че една от трите модификации е правена от мен и от
германско-българския екип.
Аз съм съвсем отскоро в „одело
България“, но вече съм сигурен,
че тук е добро място за работа.
Човек, който иска да се занимава с реална електроника и има
знания и умения за това – тук
му е мястото.
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РАВНОПОСТАВЕНОСТТА И РАЗВИТИЕТО НА
СЛУЖИТЕЛИТЕ СА КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСПЕХА
НА ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ

Филип Морис България е част от Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), водеща международна
тютюнева компания с присъствие в 180 държави и повече от 70 000 служители в целия свят. Филип
Морис България ЕООД присъства на българския пазар повече от 12 години, а висококвалифицираните
служители споделят ценностите и амбициозната визия на компанията за изграждане на бъдеще без
дим. През 2021 година компанията получава редица отличия, сред които и авторитетния сертификат
„Top Employer“ от Тop Employer Institute за пета поредна година, което отличава програмите за
развитие на служителите, добрите условия на работа и възможностите за кариерно развитие.

ʗ˘˘ˋʚˋˌ˛˙ˍ˜˕ˋː˗ː˘˓ˏˑ˥˛Ƿʡ˞˖˝˞˛ˋ˓

ˢ˙ˍːˣ˕˓˕ˋ˚˓˝ˋ˖ǲˍ˥ˍʫ˓˖˓˚ʣ˙˛˓˜ʘ˥˖ˎˋ˛˓˪
˙˝ ˙˕˝˙˗ˍ˛˓ ͩ͢͠͡ ˎǤ ʩ˪ ˛˥˕˙ˍ˙ˏ˓ ˙˝ˏː˖ˋǡ
˕˙˔˝˙˙˝ˎ˙ˍˋ˛˪˒ˋˎ˛˓ˑˋ˝ˋ˒ˋ˜˖˞ˑ˓˝ː˖˓˝ː
˓ˍ˥˝˛ːˣ˘ˋ˝ˋ˝˛ˋ˘˜˟˙˛˗ˋˡ˓˪ˍ˕˙˗˚ˋ˘˓˪˝ˋ
ˍ˓˒˚˥˖˘ː˘˓ː˘ˋˍ˓˒˓˪˝ˋ˘ˋ˒ˋ˓˒ˎ˛ˋˑˏˋ˘ː˘ˋ
ˌ˥ˏːˤːˌː˒ˏ˓˗Ǥ

Какво прави развитието на служителите
в организацията толкова важно за Филип
Морис България?

Анна Габровска,

ръководител на отдел
„Култура и човешки капитал“

Ƿʙ˜˓ˢ˕˓˜˖˞ˑ˓˝ː˖˓˓˗ˋ˝˕˖˩ˢ˙ˍˋ
˛˙˖˪ˍ˝˛ˋ˘˜˟˙˛˗ˋˡ˓˪˝ˋ˘ˋ
ˌ˓˒˘ː˜ˋǡˋ˛ˋˍ˘˙˝˙˝˛ː˝˓˛ˋ˘ː˘ˋ
˜˖˞ˑ˓˝ː˖˓˝ːː˙˝ˎ˙ˍ˙˛˘˙˜˝˘ˋ
ˍ˜˪˕ˋ˙˛ˎˋ˘˓˒ˋˡ˓˪Ǥǲ

В основата на развитието на бизнеса стои
възможността на всеки професионалист да
развива своя пълен потенциал, без значение от
пола. Личностното и професионално развитие
на всеки един от нас са от основно значение
за развитието и на бизнеса ни. Стремим се да
създадем екипи, в които всеки служител може
да покаже своя потенциал и лидерски качества.
Въпреки, че традиционно повечето лидерски
позиции се заемат от мъже, ние сме щастливи,
че във Филип Морис България голяма част от
ръководните позиции са заети и от жени.

През изминалата година ние от Филип Морис България преминахме през процес на външна оценка
на всичките си вътрешни процедури и практики,
свързани със заплащането на мъжете и жените в
организацията. Изключително горди сме, че Филип
Морис Интернешънъл е първата международна
организация, която през 2019 г. получи престижния сертификат „EQUAL-SALARY” за равностойно
заплащане за равен труд от Фондацията „EQUALSALARY“- неправителствена организация в Швейцария, разработила методологията за оценка заедно с Университета в Женева.

Какво представлява сертификатът
„EQUAL-SALARY“?
Сертифицирането беше направено от независимия оценител – PricewaterhouseCoopers (PwC)
и включваше анализ на глобалните и локалните
практики в компанията. Оценяването включваше статистически анализ на възнагражденията
на мъжете и жените в компанията за последните 3 години, отговорностите на мениджъри-

те и екипа „Култура и Човешки капитал“. Допълнително бяха проведени редица интервюта
и фокус групи със служители, за да се проучи
в дълбочина тяхното разбиране и усещане за
равностойно третиране и заплащане за равен
труд. Различните подходи към събирането на
информация ни дава гаранция за обективността
на резултатите.

Какво предстои занапред?
Продължаваме активната си работа в тази посока. За нас разнообразието на екипите и равното
третиране на служителите е залегнало не само
в глобалните ни ценности, а и в тези на местно
ниво, където се стремим да изградим здравословна среда за развитие на всичките ни служители.
Във вътрешен план даваме разнообразна информация на нашите служители посредством различни
уебинари и информативни срещи, а спрямо външната ни аудитория се стремим да разпространим
ценностите и вярванията ни за равнопоставеност на половете.

ʦ˙˖˪ ʗ˖ː˕˜ˋ˘ˏ˛˙ˍˋ ˜ː ˚˛˓˜˥ːˏ˓˘˪ˍˋ
˕˥˗ ː˕˓˚ˋ ˘ˋ ʫ˓˖˓˚ ʣ˙˛˓˜ ʘ˥˖ˎˋ˛˓˪ ˚˛ː˒
͢͢͠͠ ˎ˙ˏ˓˘ˋ ˕ˋ˝˙ ˛˥˕˙ˍ˙ˏ˓˝ː˖ ˘ˋ ˙˝ˏː˖
Ƿʡ˙˛˚˙˛ˋ˝˓ˍ˘˓ ˕˙˗˞˘˓˕ˋˡ˓˓ǲǤ ʦ˙˖˪ ˓˗ˋ
ˌ˙ˎˋ˝ ˙˚˓˝ ˍ ˗ːˏ˓˓˝ːǡ ˕ˋ˝˙ ˑ˞˛˘ˋ˖˓˜˝
˓ ˛ːˏˋ˕ˡ˓˙˘ː˘ ˏ˓˛ː˕˝˙˛ ˍ ˜˚˓˜ˋ˘˓˪˝ˋ ˘ˋ
ʘʩʗ ˓ ʗ˝˓˕ˋ ʜˍˋ ʣːˏ˓˪ ʚ˛˞˚ǡ ˕ˋ˕˝˙ ˓ ˕ˋ˝˙
˛˥˕˙ˍ˙ˏ˓˝ː˖ ʙ˛˥˒˕˓ ˜ ˙ˌˤː˜˝ˍː˘˙˜˝˝ˋ ˘ˋ
Ƿʤ˙ˍˋ ʘ˛˙˞ˏ˕ˋ˜˝˓˘ˎ ʚ˛˞˚ǲ ˓ Ƿʣː˘˓ˏˑ˗˥˘˝
ʫˋ˔˘ː˘ˣ˥˖ʚ˛˞˚ǲǤ

Поля Александрова,

ръководител на отдел
„Корпоративни комуникации“

Ƿʭː˘˘˙˜˝˓˝ː˘ˋ˕˙˗˚ˋ˘˓˪˝ˋ˒ˋ˛ˋˍ˘˙˚˛ˋˍ˓ː˘ˋˍ˜˓ˢ˕˓˜˖˞ˑ˓˝ː˖˓˜
˘ː˙ˌˠ˙ˏ˓˗ˋ˝ˋ˚˙ˏˎ˙˝˙ˍ˕ˋǡ˕ˋˢː˜˝ˍˋ˓ˑː˖ˋ˘˓ːˏˋ˜ː˛ˋ˒ˍ˓ˍˋ˝ˍ˜ˍ˙˪˝ˋ
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Интервюто е изготвено с подкрепата на
Филип Морис България

Намерете
своето
място
Изберете информирано
къде и какво да
работите.

Вижте повече на karieri.bg

