 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: . Зам.министър Петрова: Има голямо търсене на квалифицирани млади хора на пазара на труда Има голямо търсене на квалифицирани млади
хора на пазара на труда. През последните две години средната заплата нарасна с близо 10% на годишна база и това е сериозен мотив да
задържим образованите младежи в България. Това заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова днес на
откриването на изложението за професионално развитие на млади хора „Кариерен кошер“. Събитието се организира в Интер Експо Център
от сдружение „Тук-там“. По данни на Евростат за юни т.г. младежката безработица при хората до 24 г. е по-ниска от средните нива на ЕС.
За България тя е 12 % при 14.1% за ЕС. Страната ни е на челно място в ЕС и по участие на жени и момичета в IT-сектора с близо 30% при
средни за ЕС 17%. Министерството на труда и социалната политика подкрепя младежите чрез включването им различни програми и мерки
за стажуване, заетост и обучение, обясни зам.-министър Султанка Петрова. Тя напомни, че МТСП в партньорство със сдружение
„Български кариерен форум“ проведе няколко кариерни изложения за българи в чужбина, за да насърчи тяхното завръщане. На 5-ти
октомври предстои кариерен форум в Хага. Такива вече са реализирани във Виена, Лондон, Кьолн и Мюнхен. EN ISO 9001:2015
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