
Да спомогне за повишаването на младежката заетост в Пловдив Област. 

Специфични цели: 

Да представи фирми, институции и НПО от Пловдив и областта, които 
предлагат работа и стаж.

Да информира младите хора относно тяхното кариерно развитие и в това 
число и сферите на дейност на предприятията на територията на Пловдив;

Да популяризира неформалните методи на обучение в университетите и нови 
подходи за работа с млади хора;

Да изгради мрежа от събития в университети и училища, с които да повишава 
уменията на младите хора относно тяхното кариерно развитие;

Да провежда дискусии с партньори и участници на Кариерен форум, с цел 
разработка и преструктуриране на учебните планове в университетите  и 
осъвременяване на материална база.

Презентация

Кариерен форум Пловдив 2014

Цел: 

Екипът на Кариерен Форум Пловдив се стреми да подобри ефективността на 
взаимоотношенията между млади квалифицирани търсещи работа и предлагащи 
работа  на  пазара  на  труда,  чрез  ежегодно провеждано събитие. 
Форумът освен изложение цели да развие партньорска мрежа от организации, 
които активно да участват в процесите на достигане до консенсус относно 
изискуемите умения за реализиране на пазара на труда от страна на бизнеса и 
получаваните от формалното образование такива. Екипът желае да участва в 
процесите на формиране на конкретни механизми, насочени към повишаване на 
младежката заетост.

Мисия: 



Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, 
Община Марица и Община Пловдив. През 2012 двете 
общини подписват меморандум за споразумение, с 
идея да се работи в насока повишаване на 
младежката заетост в Пловдив и Община Марица. 
МСМРБ се включва като медиатор на действията 
между общините и дейностите по инициативата. 
Осигурява контакт с млади хора, бизнес организации и 
обучители.

Инициатори: 

млади хора от 19-29 години, последни 
класове в средно образование (11 и 12 
клас), студенти и активно търсещи работа

Целева група:

Статистики:
2013 година 2012 година

През 2014 година екипът по форума се свърза с 
Областна администрация Пловдив и след провеждане 
на конструктивни разговори се взима решение да се 
свика работна група от представители на общини в 
Област Пловдив, чрез ресорни звена: Младежки 
дейности / политики (ако съществуват или са активни) 
и Човешки ресурс. Основна цел е привличане на 
заинтересовани страни към Форума - младежи, 
организации, институции от по-малки населени места.

Обхват  2014

С цел обръщане внимание на университети и техните 
специфични профили Кариерен форум се провежда 
всяка година в различен университет. През 2012 – В 
Нова сграда на Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски”, през 2013: Университет по хранителни 
технологии Пловдив – УХТ. 2014 планирана локация е 
Аграрен университет Пловдив.

Местоположение:

Информация относно 
Кариерен Форум 2012 - 2014 
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Освен неформална среща между търсещи и предлагащи 
работа Кариерен форум предлага следните интерактивни 
инициативи по-време на събитието:

В деня на събитието: 2014 година Област Пловдив

Планирани преди събитието: 

10
Общини от Област 

Пловдив

Събития
към Кариерен Форум

Директен подбор на персонал - под събитие в 
семинарна зала на даден университет; 

Презентация на държавни механизми за набор и 
подбор на служители; 

Тренинги с реален казус от бизнес организация, с 
използване на неформални методи при работа с 
участниците. Подобряване на комуникацията 

между общините относно заетостта 
в областта;

Осъществяване на мрежова 
организация между 
заинтересовани лица, които да 
работят по дадения проблем; 

Изготвяне на комуникационен план 
във връзка с Кариерен Форум, с цел 
достигане до целевия таргет;

Изнесени обучения в университети и училища на 
теми:

“Как да се представя ефективно пред бъдещия си 
работодател”; 

“Взаимоотношения между функционални звена в 
организация”;

Симулативни игри - “Интервюиращ - интервюиран”

“Развиване на умения относно подготвяне на 
Автобиография и мотивационно писмо”

Работна група от

Основна цел: 


