 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 получиха атрактивни предложения за работа на кариерен форум в Кьолн Близо 200 българи, които учат и работят в Германия,
посетиха първото издание на „Българския кариерен форум“ в Университета в Кьолн. В изложението участваха 20 водещи родни компании
от сферата на инженерните и компютърните науки, индустрията, консултантските услуги. Те представиха дейността си и отправиха към
младите ни сънародници атрактивни предложения за работа и професионално развитие у нас. Организатори на събитието са Министерство
на труда и социалната политика, сдружение „Български кариерен форум“ и Клуб „Будители“. Изложението беше открито от заместникминистърa на труда и социалната политика Зорница Русинова, ръководителя на Службата по трудови и социални въпроси към Посолството
на България в Берлин Невена Бабева, Елена Димитрова, председател на Клуб “Будители” и Ангел Игнатов, председател на “Български
кариерен форум”. “Мисля, че тук учат много умни и амбициозни млади хора, които след като получат своето образование в престижни
университети, ще могат да се реализират и да работят в България“, каза заместник-министър Русинова. Тя запозна аудиторията с
тенденциите на пазара на труда и актуалната икономическа ситуация в у нас.„През 2018 г България е сред 5-те държави членки на ЕС с найголям ръст на заплатите –8,9%.Очакванията са, че тенденцията ще се запази и през настоящата година, каза Русинова. Тя представи
предимствата на трудовото и социалното ни законодателствои политиките в подкрепа на младите семейства. Изложението в Кьолн ме
привлече, защото ми даде възможност да срещна много интересни личности, приятели и състуденти, каза Виктория Димова, завършила в
Университета в Мюнстер. Кариерният форум се осъществи и с подкрепата на TESY България, Trading212 и “Алианс Принт”. Форумът се
организира в партньорство спосолството 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.На 11 май предстои и третото от общо четири
планирани изложения през 2019 година. За първи път събитието ще се проведе в Мюнхен, който е вторият по популярност образователен
център сред българските студенти в Германия. 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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