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Ако смятате да започнете самостоятелна стопанска дейност, можете да се включите в курсове, които ще Ви дадат:
·	познания и умения как да стартирате и развиете собствен бизнес;
·	необходимата професионална квалификация по предмета на самостоятелната Ви стопанска дейност и/или управление на бизнеса;



Ние Ви предоставяме възможност да придобиете нови знания и умения, които са съобразени с конкретните работни места, обявени от работодатели в бюрото по труда.
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Повярвайте, че можете да развиете своите възможности! 

Решението да се включите в курс за обучение е във Ваши ръце!



Консултирайте се за възможностите за квалификация със специалистите от бюрото по труда
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Доверете ни се, ние работим за Вас!



file_6.jpg


file_7.wmf

















file_8.wmf
 











file_9.jpg


file_10.wmf














file_11.jpg


file_12.wmf


Ако сте останали без работа и сте регистрирани в бюрото по труда, увеличете Вашия шанс за трудова реализация!



Агенцията по заетостта, чрез Дирекциите “Бюра по труда” Ви предлага възможности за:

·	свободен и равен достъп до обучение;
·	професионална подготовка, за чието успешно завършване  получавате съответния документ за квалификация;
·	участие в съвременно по своите същност и форма обучение, съобразено с икономическите условия, състоянието на пазара на труда, конкретното работно място, което ви очаква след успешното му приключване; 
·	минимум 6-месечна работа, свързана с придобитите знания и умения, ако обучението е заявено от работодател -;


За да Ви помогнем да си намерите подходяща работа, 
Ние Ви предлагаме:
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	професионално информиране, консултиране и ориентиране (индивидуално и групово);

·	мотивиране и съдействие за кандидатстване за работа, включително и чрез участие в Ателие за търсене на работа (как да напишем автобиографията си, как да се представим пред работодател и др.);
·	включване в курс за професионална квалификация, с цел повишаване на Вашите конкурентноспособност и шанс за намиране на работа; 
·	включване в програми и мерки за заетост и обучение.
Вие можете да започнете обучение за придобиване на професионална квалификация или част от професия
·	Това е добро начало за лицата, които нямат професия;
·	Възможност за актуализиране и усъвършенстване на натрупани вече знания и умения и придобиване на нови. 
·	Начин за преквалификация - усвоявате нова, различна от притежаваната от Вас професия. 


Ние Ви даваме допълнителни стимули, за да повишите своята квалификация:
·	Изплащаме Ви стипендия за всеки ден от обучението;
·	Поемаме разходите за транспорт и/или квартира по време на обучението, ако сте от друго населено място.
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През 2017 г. Бюрата по труда могат да Ви съдействат и насочат към обучения за професионална квалификация, които са:
·	Провеждани в клоновете на ДП БГЦПО в Плевен, Пазарджик, Царево, Стара Загора и Плевен – учебни центрове със съвременни форми и методи на обучение, материално-техническа база и оборудване, високо квалифициран преподавателски екип и условия за пребиваване на курсистите на пансионен принцип;
·	Заявени от работодател, който ще ви наеме на работа за минимум 6 месеца на длъжност, съотвестваща на придобитата порфесионална квалификация - Вие получавате  възможност да практикувате придобитите нови знания в реална среда и да развиете практически  опит и умения. От Вас зависи  дали ще останете на работа в същата фирма или ще намерите работа при друг работодател.


