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Информационна кампания

“Кариерно ориентиране

в средните училища”

15.05.2013 г. – 03.06.2013 г.



КОНЦЕПЦИЯ

� Цел:

� Припознаване на компанията като потенциално място за бъдеща професионална

реализация;

� Затвърждаване имиджа на компанията като предпочитан работодател.

� Целева група:

� Ученици от IХ до XI клас от средни училища с акцент върху тези с по-високо

ниво на обучение – в Севлиево, Габрово, Велико Търново и Ловеч.

� Период на кампанията:

� Първи етап – май – юни на учебната 2012/2013 година;

� Втори етап – септември – октомври на учебната 2013/2014 година;

� Ден на отворените врати – октомври – ноември.



РЕЗУЛТАТИ

№ УЧИЛИЩЕ КОГА
Резултат:

Брой ученици
1. СОУ "Максим Райкович", Дряново 15.05.2013, 08.30 ч. 36

2. ПТГ "Димитър Крусев", Дряново 15.05.2013, 10.15 ч. 23

3. ПГ по икономика "Рачо Стоянов", Дряново 15.05.2013, 12.30 ч. 37

4. ПГТМ, Градница 16.05.2013, 08.30 ч. 63

5. ПГ по туризъм "Пенчо Семов", Габрово 16.05.2013, 11.00 ч. 43

6. ПТГ "д-р Никола Василиади", Габрово 16.05.2013, 13.00 ч. 37

7. ПГМСС "Марин Попов", Севлиево 17.05.2013, 08.30 ч. 28

8. СОУ "Васил Левски", Севлиево 17.05.2013, 10.00 ч. 56

9. СОУ "Владимир Комаров", В.Търново 20.05.2013, 08.00 ч. 63

10. Старопрестолна гимназия по икономика, В.Търново 20.05.2013, 10.30 ч. 29

11. Американски колеж, В.Търново 20.05.2013, 12.50 ч. 49

12. ЕГ "Екзарх Йосиф I", Ловеч 27.05.2013, 12.30 ч. 75

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - IХ клас, Севлиево 28.05.2013, 07.30 ч. 61

ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" - Х клас и XI клас, Севлиево 28.05.2013, 08.30 ч. 57

14. ПМГ "Васил Друмев", В.Търново 03.06.2013, 07.30 ч. 104
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ОБЩО:



СРЕЩИТЕ...



По време на кампанията учениците попълниха предварително

подготвена анкета. Резултати:

100 %100 % от анкетираните ученици искат да получават повече информация

за професионална реализация директно от компанията и проявяват

интерес към провеждането на информационна кампания и посещение

на място в компанията.

94 %94 % от учениците споделят в анкетата, че вече “знаят повече за компанията”.

79 %79 % от учениците казват, че се информират за компанията от приятели

и фирмените й сайтове.

82 %82 % от учениците имат намерение да кандидатстват във висше учебно

заведение.

Основни изводи от Анкетата



Въпроси и впечатления на учениците
� “Разкажете ни как се организира и провежда интервю за набиране на

нови кадри. Какви са критериите за подбор за специалисти?”

� “Какви документи е необходимо да подготвим, за да кандидатстваме
при вас за работно място, ако не ни приемат да следваме и да
продължим образованието си?”

� “Предлагате ли възможности за обучение на новопостъпващите
работници/ служители?”

� “Може ли сега да кандидатстваме за участие в Стажантска програма
2013?”

� “Имам близки, които работят във вашите

фирми, след като завърша висшето си

образование /вече съм приет/, 

имам желание да работя

и да се развивам в Севлиево –

в някой от двата завода.”



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Взаимодействието между
нас и образователните институции ни показва нивото и

нагласите на младите хора за професионално развитие, 
т.е. на какво можем да разчитаме в бъдеще.


