 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: . Министър
Петков: Очаква се нарастване на търсенето на кадри с висше образование В дългосрочен план се очаква нарастване в търсенето на кадри с
висше образование. Това се обуславя от по-високотехнологичното развитие на икономиката, което води до нарастваща необходимост от повисококвалифицирани специалисти. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриване десетото издание
на „Дни на кариерата“ за секторите икономика, финанси, маркетинг, човешки ресурси и обслужване на клиенти в Университета за
национално и световно стопанство. В тазгодишното издание на форума участват 90 изложители, сред които е и Агенцията по заетостта.
В
изказването си министър Петков подчерта, че в следващите години младите хора ще трябва да се подготвят за бързи технологични и
цифрови промени и да притежават подходящи знания и умения, съответстващи на бъдещите работни места.
С цел да улесни кариерното
ориентиране на младите професионалисти и намирането на работна ръка от работодателите, Министерството на труда и социалната
политика разработва интернет платформа, която ще предоставя информация за бъдещото търсене на специалисти на база изготвени
прогнози за развитието на пазара на труда в България. Потребителите на системата ще могат да правят справки по различни критерии в т.ч.
образование, професии, сектори на икономиката. Очаква се интернет платформата да заработи в началото на декември. Тя ще бъде
достъпна през интернет страницата на МТСП. Пред студентската аудитория министър Петков представи и данни за текущото развитие на
пазара на труда. За третото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица за населението над 15 години е 3,7%, а младежката
безработица бележи спад с 2,5 процентни пункта - до 6,1%.
Той допълни, че коефициентът на безработица при хората с висше образование
за България е един от най-ниските в ЕС. За ЕС коефициентът е около 4%, а за страната ни - около 2%. Министър Петков подчерта, че това
се дължи преди всичко на засиленото търсене на труд в страната, особено в т.нар. „нови“ професии, където младите хора имат по-висока
вероятност за реализация. 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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