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Дипломирани младежи с висше образование могат да кандидатстват за работни
позиции през 2021 г. в централни ведомства и техните териториални поделения в
страната.

Чрез Програмата се предоставя възможност на безработни младежи, завършили
висшето си образование, в рамките на 12 месеца да натрупат първия си трудов стаж,
както и професионален опит, умения и практика по придобитото образование, с което
да поставят началото на своето кариерно развитие.

За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст
до 29 години, ненавършени до 30 октомври 2020 г. включително, и да имат висше
образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на
конкретното работно място.
Изисква се също младежите да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или
заети търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от
висшето образование.

Обявените работни места в държавните институции са на територията на цялата
страна, като за Созопол има 2 обявени позиции за младши експерт в Дирекция „Бюро по
труда“.

Желаещите младежи могат да подават своите документи за кандидатстване за работни
места в цялата страна до 30 октомври 2020 г. включително, в бюрото по труда, в което
са регистрирани като заети или безработни търсещи работа, или по електронен път
чрез публикувания на сайта на Агенцията по заетостта формуляр
https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8
.

Препоръчваме на младите хора преди кандидатстване да се запознаят с пълния списък
на обявените работни места по процедурата, реда, условията и необходимите
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документи за кандидатстване, които са публикувани на официалната интернет страница
на Агенцията по заетостта в рубрика „Програма „Старт на кариерата” на следния адрес:
https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/
.

Същите документи могат да бъдат намерени и на информационните табла във всички
бюра по труда в страната, където кандидатите ще получат и необходимите консултации
и съдействие за кандидатстване, участие в интервю, подкрепа за териториална и/или
професионална мобилност и други допълнителни услуги.

За допълнителна информация може да се обръщате към ДБТ-Созопол, ул. „Аполония“
№35 и на тел.: 0550 2 21 59
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