 Начало Карта на сайтаКонтакти МИНИСТЕРСТВО Министър Кабинет Главен Секретар Структура Второстепенни разпоредители с
бюджет Държавни предприятия История Кариери Декларации по ЗПКОНПИ ПОЛИТИКИ Труд Заетост Пенсии Работа в чужбина Деца и
семейства Социално включване Социално подпомагане Социални услуги Хора с увреждания Демографска политика Равни възможности
Международна дейност Обществени обсъждания ДОКУМЕНТИ Закони Наредби Правилници Постановления Решения Класификации
Проекти на нормативни актове Стратегии Стратегическо планиране Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията
Програмен бюджет на МТСП и отчети Отчети на Сметната палата СЕБРА Държавни предприятия Други АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури след 01 април 2015 г. Процедури от 1 октомври 2014 г. – 01 април 2015 г.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Въпроси и отговори Често задавани въпроси Митове и факти ПРЕСЦЕНТЪР БЛОГ Архив от дата: . Близо 200
българи се запознаха с възможности за работа у нас на кариерен форум във Виена Близо 200 български граждани, които учат, живеят и
работят в Австрия, посетиха кариерен форум „Австрийските фирми в България като работодател“, който се проведе на 23 януари във
Виена. Събитието се организира от Службата по трудови и социални въпроси на МТСП към посолството на България във Виена,
сдружение „Български кариерен форум“ и Външноикономическия офис на Стопанската камара на Австрия. Целта на инициативата е
български граждани, които учат, живеят и работят в чужбина да бъдат запознати с възможностите за стартиране или продължаване на
своята професионална реализация в родината, за да могат да вземат информирано решение за завръщане в България. В срещата участваха
водещи австрийски инвеститори в България като A1 Bulgaria, Palfinger, S&Т Bulgarien, EVN, Raiffeisenbank, Mondi Group, Dr. Pendl & Dr.
Piswanger Bulgaria, Cargo-partner. Те разказаха за своята дейност и предложиха интересни възможности за работа. Работните места, които
бяха представени по време на форума, дават възможност на млади специалисти с професионална квалификация, завършили средно или
висше образование, да открият желаната от тях възможност за работа и развитие. Сред свободните позиции, обявени от фирмите по време
на кариерния форум, са тези за финансисти, счетоводители, специалисти в областта на човешките ресурси и маркетинга, както и
професионалисти с интереси в сферата на логистиката, компютърните системи и технологиите, производството на хартия и целулоза.
Търсят се и специалисти, завършили професионална квалификация „Електротехника”, „Топлоенергетика“, „Автоматизация на
производството” и др. По време на събитието заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова запозна
посетителите със статистически данни, които показват положителния тренд в развитието на българската икономика, продължаващия спад
на равнището на безработица и очакванията на бизнеса за увеличаване на възнагражденията през 2019 г. През третото тримесечие на 2018
г. България е сред 5-те държави-членки на ЕС с най-голям ръст на заплатите – 8,9%. Очакванията за тази година са бизнесът да увеличи
заплатите с между 8% и 12%. Всичко това, наред с повишаването на производителността на труда, ще доведе до нарастване на заплатите в
страната средно с 8,4% за 2019 г. През изминалата 2018 година в България е отчетено най-ниското ниво на безработица за последните
десет години (5,4%),като това е под средното ниво на Европейския съюз. Очакванията са безработицата в страната ни да спадне до 4% през
2021 година. Последните данни на Евростат показват, че българската икономика се представя по-добре от средното за ЕС ниво. Страната
ни е на 7-о място по ръст на БВП през третото тримесечие на 2018 г. EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и
юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014 Официална страница на Министерството на труда
и социалната политика на Република България
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