 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: . Водещи
компании представиха възможности за работа в България на кариерен форум в Мюнхен Над 150 български студенти и млади
професионалисти посетиха първото издание на “Българския кариерен форум” в Мюнхен, където се срещнаха с представители на 33 родни
компании. Кариерното изложение се провежда ежегодно в Германия и Великобритания, но за първи път немското издание на събитието
гостува в баварската столица. Събитието беше организирано от Министерството на труда и социалната политика и сдружение “Български
кариерен форум” в партньорство с академично дружество “Алеко”. Посетителите, изложители и гостите бяха приветствани от заместникминистърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, Драгомир Димитров – генерален консул на Република България в Мюнхен
и Ангел Игнатов – председател на “Български кариерен форум”, a със специално видео обръщение се включи и заместник министърпредседателят Томислав Дончев. "Ситуацията на пазара на труда и икономическото развитие на България са изключително добри в
последните няколко години. Когато си подадем ръка с работодателите и младежи, които са завършили своето образование в чужбина, но са
се върнали да работят в родината, заедно можем да покажем колко е привлекателно да се работи в България. На практика в България няма
фирма, която да не търси млади хора с добро образование. Затова бих призовала всеки един млад човек, получил образование в престижен
университет в чужбина, да се реализира в собствената си родина", каза заместник-министър Зорница Русинова. Посетителите се срещнаха
с представители на 33 компании, сред които се отличаваха водещи предприятия от секторите на инженерните и компютърните науки,
производството, консултантските услуги, както и някои от най-активните неправителствени организации, които улесняват контакта на
българските студенти зад граница с родината. Мюнхен е индустриален и икономически център на Южна Германия и привлича ежегодно
голяма част български студенти и млади професионалисти. Разнообразният профил на българската диаспора в района и разпознаваемостта
на събитието предизвикаха и рекордния интерес от страна на бизнеса тази година. "По време на организацията на изложението в Мюнхен
се сблъскахме с огромното предизвикателство да се свържем с тукашните сдружения, но това наистина си заслужаваше, защото по този
начин успяхме да достигнем до много млади българи, които един ден най-вероятно ще намерят своите възможности в България“,
коментира Маргарита Димова от екип "Корпоративен и Маркетинг" към "Български кариерен форум". "Каузата е ключовата дума, която
събира всички тези млади хора, които искат да се занимават с организацията на това прекрасно събитие. За нас успехът всъщност е да
разпространим нашата кауза и да помогнем на все повече млади хора да направят един информиран избор, прибирайки се в България", каза
Маргарита Радева от екип "Операции и Маркетинг" към "Български кариерен форум". 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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