 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: . Кариерно
изложение за българи ще се проведе в Кьолн на 13 април Кариерно изложение за българи в Германия ще се проведе в Университета в
Кьолн на 13-и април. Събитието се организира от Министерството на труда и социалната политика, сдружение “Български кариерен
форум” и Клуб “Будители”. Основната цел на инициативата е сънародниците ни, които учат, живеят и работят в Германия, да се срещнат с
над 20 водещи български работодатели и да получат информация за атрактивни възможности за кариерно развитие в България. Сред
участващите компании тази година са TESY, Алианс Принт, Adesso, Astrea Recruitment, Brightive, Българска Чийвнинг асоциация, C3i
Solutions, Easy Consult, EVN, Kaufland, Kaufland IT Hub, Kittner, Lidl, Modis, Sensata Technologies, TELUS International, Visteon, UpSkill,
както и неправителствените организации “Заедно в час” и “Лечение без граници”. По време на изложението работодателите ще разкажат за
своята дейност и ще запознаят аудиторията със свободните позиции, които предлагат. Посетителите на форума ще получат информация с
възможностите за стартиране или продължаване на професионалната си реализация в България. В рамките на събитието заместникминистърът на труда и социалната политика Зорница Русинова ще представи актуална информация за пазара на труда у нас, предимствата
на трудовото и социалното ни законодателство, както и най-актуалното от политиките в подкрепа на младите хора, работещи в България.
Посещението на изложението е безплатно, но изисква предварителна регистрация, която може да направите тук
https://bgcareersfair.com/registration/. На сайта на събитието https://bgcareersfair.com/za-posetiteli/cologne/ ще намерите информация за
фирмите изложители, както и свободните позиции, предлагани от българския бизнес. Още за предстоящия кариерен форум може да
научите и на Facebook страницата на събитието - https://www.facebook.com/events/406609310123235/. Спонсори на събитието са TESY,
Trading 212 и Алианс Принт. Форумът се организира с подкрепата на посолството на България в Германия, Българската асоциация за
управление на хора, Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), “Заедно в час”, “Лечение без граници” и Мусала Софт.
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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