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Уважаеми колеги,

Представяме Ви печатното издание към единственото професионално 
изложение на HR бранша в България. Горди сме, че за осма поредна година 
сме организатор на една от най-важните за годината срещи на HR индустрията. 

На 7 февруари събитието се превръща в пресечна точка за специалисти 
в сферата и всички компании, които предлагат услуги, предназначени да 
улеснят работата на тези специалисти. Ще имате възможността да разберете 
какви са новостите на пазара, да се срещнете с колеги, да обмените опит и 
да решите кои от предлаганите услуги бихте могли да имплементирате във 
Вашата компания. 

Освен присъствието на изложението, Ви каним да вземете участие и в 
богатата семинарна програма, която нашите изложители са подготвили за Вас.

А в този каталог ще намерите в синтезиран вид информация за най-важните 
участници на пазара на услуги в HR сферата. В деня на събитието имате 
възможността да се срещнете лично с техните представители, да обмените 
контакти и да разберете как биха могли да Ви бъдат полезни и да подпомогнат 
работата Ви.

Вече 18 години ние от JobTiger заедно с Вас развиваме HR индустрията и 
решаваме заедно проблемите, обменяме идеи и опит.

Благодарим Ви, че сте с нас!
Желаем Ви успех!

Организатор:  

Генерален спонсор:  

В партньорство с:   

Организационен партньор:  

С пожелания за успешен бизнес,

Екипът на    
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ПРОГРАМА

 10:00 ч.  Официално откриване на събитието
 10:15 – 18:00 ч.  Работни срещи в зала София
10:15 – 18:00 ч.  Презентации в зали „Варна”, „G1”, „G2” и „G3”
 18:00 ч.  Закриване на събитието

ПРЕЗЕНТАЦИИ – ЗАЛА „ВАРНА“ – ЕТ. -1

 10.30 - 11.15 ч.  Adecco Bulgaria - Outplacement services / 
Кариерно консултиране.

11.30 - 12.15 ч.  MetLife - „Как всеки служител да има достъп 
до най-добрата медицинска експертиза, без 
финансови или географски пречки?“

12.30 - 13.15 ч.  JobTiger - Изграждане на работодателски 
бранд: поглед навътре и навън

13.30 - 14.15 ч.  МърсърМаршБенефитс - „Възнаграждения 
и придобивки“

14.30 - 15.15 ч.  Happiness Academy - Какви 
компетентности трябва да има мениджърът, 
за да ръководи щастлив екип?

15.30 - 16.15 ч.  Next Consult & SkillSoft - Learning re-
imagined – raising workforce readiness for 
the future. Insights from the world leader in 
e-Learning

16.30 - 17.15 ч.  Български Дарителски Форум - 
„Приобщаваща работна среда“
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ПРЕЗЕНТАЦИИ – ЗАЛА „G1“

 10.45 – 11.30 ч.  Talent Group - Фокусираният секторен 
подбор – необходимата иновация в пазара 
на недостиг  

 11.45 – 12.30 ч.  Heat Development Solutions - Работещи 
решения за промяна на мисленето и 
поведението на хората в организациите - 
реални примери и демонстрация

 12.45 – 13.30 ч.  Trenkwalder - Инвентаризации: Гъвкави 
решения с временен персонал

13.45 – 14.30 ч.  НЛП България ЕООД - „Предизвикай себе 
си“  

 14.45 – 15.30 ч.  Адвокатско дружество Точева и 

Мандажиева - „За кожата на един адвокат 
или защо адвокатите са „необходимото зло“ в 
работата на Човешките ресурси?“

15.45 – 16.30 ч.  Business Effect - „Изследване и промяна на 
организационната култура с методологията 
на Хофстеде“ 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ – ЗАЛА „G2“ 

 11.15 – 12.00 ч.  Българска асоциация за управление на 

хора - „Стратегически ЧР предизвикателства 
и стандарти“

 12.15 – 13.00 ч.  MoitePari.bg - „Какво е Личното Финансово 
Планиране и как помага на служителите на 
Вашата фирма да са по-отговорни към себе 
си и обществото“

13.15 – 14.00 ч.  Спорт Скилс -  „Бонус Пакет“ - Социална 
придобивка от ново поколение за 
прогресивно мислещите HR компании.  

 14.15 – 15.00 ч.  Manpower Bulgaria - „Кои професии ще ни 
откраднат роботите?“

15.15 – 16.00 ч.  IB Park Hotels - Надеждно партньорство и 
добавена стойност към събития, които целят 
мотивиран и сплотен екип. 

16.15 – 17.00 ч.  MSoft - Комплексно решение за 
управлението на вашия персонал. 

17.15 – 18.00 ч.  Innowave - Как да създадем корпоративна 
култура насърчаваща иновативното 
мислене? 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ – ЗАЛА „G3“ 

 11.00 – 11.45 ч.  In Your Hands - „The Leadership Gap - 
Защо мениджмънта днес е по-труден от 
мениджмънта вчера?“

 12.00 – 12.45 ч.  Entalent® - Leadership & Management 

Consulting – Развитие на Лидерството в 
синхрон с Бизнес стратегията + 3 Case Studies

13.00 – 13.45 ч.  Audit Advice Associates - Ангажираните 
служители  - пазарно предимство или 
корпоративно богатство?  

 14.00 – 14.45 ч.  Сдружение Vita Equilibrium - Системна 
психология. Авторски методики за 
тестиране.

15.00 – 15.45 ч.  Khrisallis - What is Equi Coaching and how can 
it empower your Leadership, your Team and 
your Personal development 

16.00 – 16.45 ч.  LS-S Leadership Support - „Improve the 
company’s feedback culture and succeed in 
your key employees retention strategies. Digital 
tools for feedback and talent mapping - best 
practices from Germany.“ 
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ADECCO

Adecco e световният лидер в областта на човешките ресур -
си. Услугите и решенията, които предоставяме, покриват об -
ширните категории за набиране на персонал за временни 
назначения, за постоянни назначения, преструктуриране и 
развитие на талантите, услуги по подбор с външен изпълни -
тел и консултиране.

Всеки ден помагаме на над 700 000 души да намерят рабо -
та посредством нашата мрежа от около 32 000 постоянни 
служители и около 5100 подразделения в над 60 държави и 
области от цял свят.

ПРЕДИМСТВАТА НА ADECCO

Adecco – Експертност на глобално ниво:

Ноу-хау и добри практики в предоставянето на решения в 
областта на човешките ресурси на глобално ниво
Стриктни международни стандарти в процесите по набиране 
на персонал и администриране
Собствени специализирани и стандартизирани инструменти за 
оценка на кандидатите; системата Xpert
Световен опит в Сектора на услугите, в сферата на човешките 
ресурси

www.adeccobulgaria.com
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НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

ADECCO БЪЛГАРИЯ
Работата на Adecco в България е съсредоточена върху пре -
доставянето на цялостни решения в подбора на персонал и 
набиране на квалифицирани кадри. Разполагаме с обучителен 
отдел, който анализира нуждите на клиента и разработва це-
ленасочена програма, с която да отговори на неговите нужди. 

Отговорностите на Adecco:

Подбор на персонал

Достигане на максимален брой 
потенциални кандидати чрез редица канали
Поддръжка на база от кандидати
Преглед и проучване на кандидати
Провеждане на интервюта 
с подбрани кандидати

Управление на персонала

Калкулиране на работната заплата
Трудови взаимоотношения
Минимални условия при трудово-
правните отношения
Управление на отсъствията

Отправете своя бизнес въпрос на:   Sales.Bulgaria@adecco.com

www.adeccobulgaria.com



















Фондация на бизнеса
за образованието

София  1504, ул.”Сан Стефано”7                                        
тел.: 02/ 49 18 028
e-mail: fbo@fbo.bg 

www.fbo.bg

Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) е неправител-
ствена организация с общественополезна дейност, създадена 
през 2005 г. ФБО е утвърден лидер в областта на ученето и кариер-
но развитие през целия живот в България. Фондацията насочва го-
ляма част от своите усилия за развитие на кариерно консултиране 
в България, като средство да се инвестира в потенциала на децата 
в училище, студентите и младите хора. 
Фондацията представлява международно призната програма 
Global Career Development Facilitator за обучение на кариерни 
консултанти и e единствената, която има права да сертифицира по 
нея в България. От 2005 г. ФБО е сертифицирала над 1500 специа-
листи в цялата страна и е изградила широка неформална мрежа 
от младежки работници, училищни съветници, университетски ка-
риерни консултанти, HR мениджъри, експерти и европейски парт-
ньори. Сред основните резултати, постигнати от ФБО, са изграде-
ната мрежа от 37 университетски кариерни центрове, които дават 
възможност над 160 000 студенти да получат услуги по кариерно 
ориентиране; както и създаденият капацитет за професионално 
ориентиране и информиране в средните училища в цялата страна. 
Беше успешно пилотиран и проект за създаване на Клубове Кари-
ера като извънкласна форма на ранно кариерно развитие. 

ФБО организира семинари и обучения в областта на кариерното 
развитие и конкурентоспособността; инициира обществени съ-
бития, кампании и проучвания; създава и разпространява учебни 
материали, сътрудничи с държавни, обществени, икономически и 
науката институции в страната и в чужбина.

ФБО активно участва в над 25 европейски и национални проекти, 
насочени към личностното и професионално развитие и социално 
включване чрез иновативни методи на обучение по опративните 
програми и програмите за учене през целия живот. През 2014 г. 
ФБО предвижда да се включи активно в новата европейска про-
грама ERASMUS+, като продължи да създава и промотира нови 
иновативни инструменти за учене през целия живот.

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САЙТ:

ЗА ФИРМАТА:













26

Catalyst България

София 1421 , ул. Червена стена №50,                                          
тел.:  + 359 2 489 47 97; + 359 88 751 00 33;                  
info@catalystteambuilding.bg                                                    

www.catalystteambuilding.bg                                         

Catalyst България има най-богатото в индустрията 
портфолио от програми за тиймбилдинг и мотивационни 
събития.

Програмите на Catalyst България варират от сценарии 
за развиване на умения за работа в екип до бизнес игри, 
стимулиращи промяна на нагласите на служителите и 
ново мислене.

През 2018 година планираме да въведем нови игри, 
които отговарят на актуалните подходи за повишаване 
на ангажираността и мотивацията на служителите. Най-
новият хит в портфолиото на Catalyst България е „Global 
Innovation Game“ – игра с безкрайни комбинации от 
решения за генериране на нови идеи.  „Global Innovation 
Game“ развива потенциала на хората да виждат 
възможности в привидно невъзможни обстоятелства.

Catalyst България е сред първите, които разполагат с 
високотехнологични решения – мобилни приложения, 
създадени специално за тиймбилдинг като „Go Team“, 
„Quickfire“ и „Peak Performance“. На актуалния интерес към 
игрите със загадки и кодове отговаряме с „Beat the Box“.

Когато работите с Catalyst България, вие имате 
възможност да избирате от многобройни решения за 
тиймбилдинг и обучения. Като част от Catalyst Global, 
ежедневно обменяме идеи, споделяме опит и добри 
практики с колеги от цял свят

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САЙТ:

ЗА ФИРМАТА:

































HAPPINESS ACADEMY 



HAPPINESS ACADEMY 











Трансформирайте бизнеса 
си с правилния HR партньор

С обширна мрежа от контакти и значително познаване на HR 
индустрията ние сме доказани специалисти в 
идентифицирането и селектирането на локални таланти с 
глобален потенциал. Независимо в кой сектор на 
икономиката се развивате, ние ще разберем фирмената Ви 
култура и ще намерим липсващите кадри за Вас!

В HRS вярваме, че подходящата работа може да 
преобрази живота на човека и правилният човек може 
да поведе бизнеса в нова посока.
 



Екипът на HRS България подхожда към Вас с гъвкавост и 
разбиране и се стреми към трайното Ви развитие! 
Осигуряваме и реализираме тейлър решения и 
персонализирано обслужване за нуджите на бизнеса Ви.

www.hrs-bg.com

info@hrs-bg.com 
+359 2 419 14 14
ул. Юнак 11–13, ет. 2
София 1612

Всички HR услуги под един покрив:            

Постоянна заетост
Подбор на персонал

Временна заетост
Решения за временни проекти

Администриране на персонал
Администриране на вашия човешки ресурс

Пейрол
Изчисление и администрация на възнаграждения

HRS Bulgaria
Meeting local talent with global potential.



Uva Nestum Wine & SPA
гр. Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев- продължение” №125

тел. +359 888 031 030
hospitality@uvanestum.com

www.uvanestum.com

Регионът на долината на река Места, около град Гоце Делчев и Огняновските минерални бани е отлична 
дестинация за целогодишен събитиен, спа, винен, кулинарен и културно-исторически туризъм. Комплексите 
Uva Nestum Wine & SPA и Therma Vitae - Профилакториум Огняново разполагат с опитен и квалифициран 
екип и богати възможности за организиране и осъществяване на различни типове мероприятия: конгреси, 
конференции, семинари, изложби, спортни събития, събития по индивидуално изготвен проект, програми за 
сплотяване, обучение и развитие на персонала, лични празници и тържества.

Комплекс Uva Nestum Wine & SPA e разположен в непосредствена близост до град Гоце Делчев. Комплексът 
се простира на площ от 77 дка в красивата долина на река Места. Създаден по проект на видния български 
архитект Лило Попов, комплексът е носител на отличието Сграда на годината 2016. През 2018 година Uva 
Nestum Wine & SPA е обявен за SPA хотел на годината от БСБСПА.

Хотелската част разполага с 33 помещения, от които 24 двойни стаи и 9 апартамента. На територията на 
комплекс Uva Nestum Wine & SPA се намират: лозя, изба, хотел, заведения, спа център, басейни, фитнес, 
спортен център и обширен парк. С грижа и внимание към всеки продукт, комплекс Uva Nestum поддържа 
собствено стопанство и работи с подбрани местни производители, за да гарантира качеството на всяко 
ястие.

Комплекс Uva Nestum Wine & SPA предлага многофункционално пространство, високотехнологична 
презентационна и озвучителна техника, техника за излъчване на живо и разнообразни възможности за 
провеждането на различни събития. 



Регионът на долината на река Места, около град Гоце Делчев и Огняновските минерални бани е отлична 
дестинация за целогодишен събитиен, спа, винен, кулинарен и културно-исторически туризъм. Комплексите 
Uva Nestum Wine & SPA и Therma Vitae - Профилакториум Огняново разполагат с опитен и квалифициран 
екип и богати възможности за организиране и осъществяване на различни типове мероприятия: конгреси, 
конференции, семинари, изложби, спортни събития, събития по индивидуално изготвен проект, програми за 
сплотяване, обучение и развитие на персонала, лични празници и тържества.

Комплекс Therma Vitae - Профилакториум Огняново се намира на 7 км от комплекс Uva Nestum Wine & SPA, 
в живописната местност на курорта Огняновски минерални бани. Близостта на двата комплекса е 
предпоставка за организиране на мероприятия за повече участници с комбинирано настаняване и осигурен 
транспорт между хотелите.  

Комплексът е изцяло реновиран през 2014 година и разполага с 50 помещения, от които 40 двойни стаи и 10 
апартамента. На територията на комплекс Therma Vitae се намират: хотел, заведения, лицензиран 
медицински център, 5 басейна с минерална вода, релакс зона, фитнес, парк и детски площадки. 

Комплекс Therma Vitae разполага с функционално обзаведената конферентна зала и високотехнологично 
мултимедийно оборудване, в съответствие с най-високите стандарти за реализация на различни типове 
мероприятия. Отворените пространства и възможностите за комбиниране на зали и общи площи, позволяват 
провеждането на събития и за по-голям брой участници.

Therma Vitae Профилакториум – Огняново
с. Огняново - 2947, община Гърмен

тел. +359 75 233 182
тел. +359 879 233 182

reception@thermavitae.bg
www.thermavitae.bg
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ICF Bulgaria

Развиваме изкуството, науката и практиката на професионалния коучинг www.icfbulgaria.org 

Следете отворените събития на ICF Bulgaria на www.icfbulgaria.org.
Присъедините се към LinkedIn групата и Facebook групата на 
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ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ

WE SHAPE
YOUR ABILITY TO PERFORM

Корпоративни 
обучения, 

бизнес симулации 

и мотивационни 
събития  

по световно 
признат 
ноу-хау

Мениджмънт и Лидерство
• Над 20 програми за управление на хора, екипи и процеси;

• Персонализирани мениджърски академии.

Продажби 

• Практически обучения за продажби към бизнес (В2В) и крайни клиенти (В2С),  

  и стратегически продажби; 

• Уеднаквяване подхода на работа на всички търговци в екипа.

Обслужване на клиенти 
• Управление на качеството на обслужване;

• Развиване на отношенията и работа с трудни клиенти;

• Изграждане на култура на работа с фокус върху клиента. 

Лична ефективност 
Над 10 програми за ефективна комуникация, управление на времето и стреса, 

емоционална интелигентност и презентационни умения.

Продуктивни поведения
Международно лицензирани поведенчески симулации с фокус върху 

изграждане на полезни за бизнеса поведения като екипност, лидерство и 

продуктивност.

Бизнес разбиране
Световно признати бизнес симулации за изграждане на споделено разбиране 

за начина, по който всеки в компанията допринася за нейния пазарен 

успех. Екипни анализи на стратегия, клиенти, конкуренти и ключови бизнес 

показатели (KPIs).

Вдъхновяване
Запалване искрата на мотивация на служителите чрез Мотивационни речи, 

Key-note и Конферентни събития.

www.InYourHands.bg
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КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ:

Ускорено и практическо бизнес знание
6 БИЗНЕС МОДУЛА в рамките на 6 МЕСЕЦА, 

със системно надграждане и практическа приложимост.

Световен ноу-хау 
Различните инструменти в модулите са част от МВА програмите на 7 от 10-те водещи 

университети в света и са използвани от над 50% от компаниите във Fortune 500. 

Модерен и интерактивен формат 
Всички модули са с включени бизнес симулации и поведенчески симулации.

Инструменти за прилагане на наученото 
Практически задания между модулите.

Международно признати бизнес сертификати

Възможност за стипендия
In Your Hands ще предостави до три пълни стипендии, покриващи таксата за 

участие в Академията на млади HR професионалисти с доказан потенциал и 

желание за развитие в стратегическия HR.

Професионален Networking
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РЕАЛИЗИРАЙТЕ  

ПЪЛНИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ 

BUSINESS PARTNER
HR STRATEGIC

ACADEMY
Ускорена програма по МВА модел 
за HR директори и мениджъри

www.HRAcademy.inyourhands.bg
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Equine Assisted Coaching*
“The power of the Emotional Intelligence”
Clear the Path
“How to handle uncertainty”
Internal Leadership
“Pioneer Spirit” - Intuition & Empathy

Equine Assisted Coaching*
“Strong in a Team, 
A stronger Team”
Soft Skills*
Becoming a good listener
Golf: focus, goal and concentration
Team Building
Step away from their daily routine with fun

TEAM BUILDING / ORGANIZATION VALUES
1 to 3  Days Plan , Group up to 15 persons
TEAM PROFILE ASSESSMENT & ANALYSE
COMPANY CULTURE & TALENT ASSESSMENT
INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT 
CONSULTANCY    

LEADERSHIP / PERSONAL DEVELOPMENT
Designed Plan from 3 to 10 sessions 
spread over 3 to 10 months.
PERSONAL PROFILE ASSESSMENT AND ANALYSE
CUSTOMIZED INDIVIDUAL PROGRAM

* No need for previous horse riding , music or golf skills. Just be yourself !

LEADERSHIP / TEAM BUILDING

INDIVIDUAL
Personal 

Development 

REVEAL YOUR TALENTS

WORKSHOP
Learning by 
Experience

Group Impulse 
& Dynamic

TEAM FLOW

www.khrisallis.com info@khrisallis.comGramadeto Street
Bansko, Bulgaria +359 87 629 5611
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ЗА КОМПАНИЯТА:

MetLife Inc., чрез своите дъщерни 
фирми и филиали, е една от най-големите 
застрахователни компании в света. Основана 
през 1868 г., MetLife е глобален доставчик на 
застраховки Живот, Злополука, Придобивки 
за служители и управление на активи. 
Обслужва около 100 милиона клиенти, 
има операции в близо 50 страни и водещи 
пазарни позиции в САЩ, Япония, Латинска 
Америка, Азия, Европа и Близкия изток.

Дейността в България датира от 1999 
г. и се развива успешно вече 20 години. 
Компанията заема едно от водещите места 
на българския застрахователен пазар и 
предлага широка гама застрахователни 
продукти, както за индивидуални, така и за 
корпоративни клиенти.

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ

Разработваме нашите програми 
за придобивки на служители на база 
конкретните нужди на компаниите по 
отношение на техните човешки ресурси. 
Това са нужди, свързани с привличане на 

Ако искате да отговорите на истинските предизвикателства в областта на 
човешките ресурси, MetLife може да ви предостави правилните решения.

нови таланти, задържане на ключови 
кадри, увеличаване на продуктивността 
и ангажираността на служителите, 
отличаване спрямо конкуренцията 
или комбинация от тези, базирани на 
особеностите на сектора и приоритетите 
на всяка компания.

Предлагаме гъвкави ценови 
решения, които ни дават възможност да 
се съобразим с планирания бюджет.

Изведохме корпоративната грижа 
на качествено ново ниво, давайки 
възможност всеки служител да има 
достъп до най-добрата медицинска 
експертиза, навсякъде по света, без 
финансови или географски пречки.

Подхождаме индивидуално 
при стартирането на програмата с 
организиране на презентации на 
място, за да увеличим стойността за 
служителите от инициативата на техния 
работодател.

Създали сме специална програма, 
която включва различни допълнителни 
покрития на доброволни начала, без да 
се създават разходи за работодателя.

МетЛайф Юръп  д.а.к. – клон България
Централен офис: 1404 София, бул. България 51Б, ет. 6

тел.: (359 2) 81 86 200, факс: (359 2) 81 86 201
e-mail: headoffice@metlife.bg



www.metlife.bg

Navigating life together
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Клуб за бойни изкуства
и двигателни упражнения 

КЬОКУТЕН 

Кирил Хинков, моб. 0882 7447 83, 
e-mail: office@kyokuten.net 

www.kyokuten.net

Програма за поддържане на добро здравословно състояние, 
висока работоспособност и сплотен колектив чрез упражне-
ния на работното място.
• Настройка на тялото, вниманието и духа – поза, осанка, готов-

ност за работа, излъчване, увереност и самообладание. 
• Саморегулация при стрес и високо напрежение. 
• Сън и принципи за почиване и възстановяване на пълната ра-

ботоспособност.
• Здравословно хранене и активност за по-добър живот. 
• Повишаване на имунитета и съпротивителните сили на органи-

зма чрез психо-физически  упражнения.  
• Начини за подобряване и преодоляване на различни проблем-

ни състояния: потиснатост и депресия; сценична треска, страх и 
притеснения; главоболие и мигрена; болки и трудности при дви-
жение на ставите или гръбнака.

• Добър живот по женски: предменструален синдром, бремен-
ност, менопауза.

• Масаж, самомасаж и други прости физиотерапевтични методи 
за подпомагане на себе си и на другите.

• Позитивно стимулиране на децата чрез двигателни упражнения 
и съвместни игри. Уводен курс за родители. 

• Преодоляване на междуличностни конфликти и напрегнати си-
туации чрез теория и подходи на бойното изкуство. Вербална 
самоотбрана. 

• Предпазване и самоотбрана при агресивно поведение и опити 
за физическо насилие.  

Упражненията на клуб „Кьокутен” са единствена по рода си прак-
тическа програма за обучение на работното място в методите за 
постигане на по-добро здраве и качество на живот чрез саморе-
гулация. Те се основават на най-добрата световна практика. Имат 
висок ефект върху работоспособността, самочувствието и общото 
здравословно състояние на участниците и подобряват работната 
атмосфера и екипния дух на колектива. Програмата е подходяща 
за хора от всички възрасти и може да се прилага независимо от 
здравословния статус на участниците. 

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САЙТ:

ТЕМИ:



1 2 3 4

1

$$$

MERCER IPE-  
Внася Структура в Динамично Развиващия се Свят

MERCER TRS-  
Проучване на Възнаграждения и Придобивки

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MERCER IPE? 
MERCER IPE e международна система за оценка на длъжностите 
посредством методология, базирана на редица бизнес фактори и 
параметри, съставляващи основните характеристики на длъжността. 
Приложението на методологията създава организационна рамка, 
базирана на стойността, която всяка позиция допринася в контекста 
на организацията и на цялостната пазарна среда. Въвеждането 
на методологията следва опростен процес, фокусиран върху 
организационната структура в компанията, сложността на функциите  
и обвързаността на отделните длъжности с нуждите на бизнеса. 

TRS – ПРОЕКТИРАН, ЗА ДА ВИ ПОМОГНЕ ДА НАПРАВИТЕ 
ИНФОРМИРАН ИЗБОР
• Последователност — Единна методология, приложима  

за над 17,000 длъжности в цял свят, която гарантира,  
че Вие използвате утвърден източник на информация.

• Покритие — Достъп до сравнителен анализ, включващ повече  
от 130 пазара. 

• Надеждност — Значима представителност, от мултинационални 
и местни компании във всяка страна

• Гъвкавост — Онлайн инструментите Ви дават  
възможност за анализиране на данните от проучването,  
в зависимост от Вашите индивидуални нужди.

МАРШ ЕООД 
София, бул. “Цариградско  
Шосе” 90, Капитал Форт, ет.11 
тел. +359 2 402 0000 

 
marsh.bulgaria@marsh.com

ЗА КОНТАКТИ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

This document is not intended to be taken as advice regarding any individual situation and should not be relied upon as 
such. The information contained herein is based on sources we believe reliable, but we make no representation or warranty 
as to its accuracy. Marsh shall have no obligation to update this publication and shall have no liability to you or any other 
party arising out of this publication or any matter contained herein. Any statements concerning actuarial, tax, accounting, 
or legal matters are based solely on our experience as insurance brokers and risk consultants and are not to be relied upon 
as actuarial, accounting, tax, or legal advice, for which you should consult your own professional advisors. Any modeling, 
analytics, or projections are subject to inherent uncertainty, and the Marsh analysis could be materially affected if any 
underlying assumptions, conditions, information, or factors are inaccurate or incomplete or should change. Marsh makes 
no  epresentation or warranty concerning the application of policy wordings or the financial condition or solvency of 
insurers or re-insurers. Marsh makes no assurances regarding the availability, cost, or terms of insurance coverage. Marsh 
is part of the family of Marsh & McLennan Companies, including, Guy Carpenter, Mercer, and the Oliver Wyman Group 
(including Lippincott and NERA Economic Consulting). Copyright © 2018 Marsh EOOD. All rights reserved. CE 181204 BG
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базирана на стойността, която всяка позиция допринася в контекста 
на организацията и на цялостната пазарна среда. Въвеждането 
на методологията следва опростен процес, фокусиран върху 
организационната структура в компанията, сложността на функциите  
и обвързаността на отделните длъжности с нуждите на бизнеса. 

TRS – ПРОЕКТИРАН, ЗА ДА ВИ ПОМОГНЕ ДА НАПРАВИТЕ 
ИНФОРМИРАН ИЗБОР
• Последователност — Единна методология, приложима  

за над 17,000 длъжности в цял свят, която гарантира,  
че Вие използвате утвърден източник на информация.

• Покритие — Достъп до сравнителен анализ, включващ повече  
от 130 пазара. 

• Надеждност — Значима представителност, от мултинационални 
и местни компании във всяка страна

• Гъвкавост — Онлайн инструментите Ви дават  
възможност за анализиране на данните от проучването,  
в зависимост от Вашите индивидуални нужди.
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 •  „Мост към бизнеса“ се опитва да 
преодолява дисбалансите на пазара 
на труда чрез укрепване и утвър-
ждаване на средната класа сред 
представителите на ромската 
общност 

 •  „Мост към бизнеса“ хвърля мост 
между пазара на труда в частния 
сектор и образовани роми и други 
уязвими етнически малцинства, 
които се стремят към качестве-
ни работни места в равностойна 
среда 

 • „Мост към бизнеса“ работи в тясно 
сътрудничество с представите-
ли на частния бизнес, които имат 
интерес да наемат на работа об-
разовани и квалифицирани младежи, 
независимо от техния етнически 
произход

 „Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа 
на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор 
в България и Унгария“. Реф. № VS/2016/0236  Проектът се осъ-
ществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални 
иновации на Европейския съюз („EaSI“) 2014-2020. Информацията, 
съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непре-
менно официалната позиция на Европейската комисия.

wwww.bridgetobusiness.eu
www.osis.bg  
facebook.com/bridgetobusiness.eu

Улесняваме
достъпа на млади хора от ромски произход  до работни места 
в чaстния сектор за интелектуален и квалифициран труд спо-
ред способностите и мотивацията им.
 

Подпомагаме
частни компании, които искат да развиват политики на мно-
гообразие. „Мост към бизнеса“ е сред учредителите на инициа-
тивата „Многообразието работи“.

 

Разширяваме
социалната отговорност на частния бизнес, съдействайки му 
безвъзмездно за наемането на хора от уязвими групи.

„В България има армия от хора, която не се използва пълно-
ценно, защото срещу нея има изградени предразсъдъци“ 

(Деница Сачева, заместник-министър на образованието)

„Инициативи като „Многообразието работи“ ще допри-
несат не само за успеха на бизнеса, но и на обществото 
като цяло“ 

(Н.Пр. Ерик Рубин, посланик на САЩ в България)

„Инвестицията в хора е всъщност най-важната инвес-
тиция. Това го разбираме за съжаление малко по-късно в 
българската среда“ 

(Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България)



 •  „Мост към бизнеса“ се опитва да 
преодолява дисбалансите на пазара 
на труда чрез укрепване и утвър-
ждаване на средната класа сред 
представителите на ромската 
общност 

 •  „Мост към бизнеса“ хвърля мост 
между пазара на труда в частния 
сектор и образовани роми и други 
уязвими етнически малцинства, 
които се стремят към качестве-
ни работни места в равностойна 
среда 

 • „Мост към бизнеса“ работи в тясно 
сътрудничество с представите-
ли на частния бизнес, които имат 
интерес да наемат на работа об-
разовани и квалифицирани младежи, 
независимо от техния етнически 
произход

 „Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа 
на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор 
в България и Унгария“. Реф. № VS/2016/0236  Проектът се осъ-
ществява с подкрепата на Програмата за заетост и социални 
иновации на Европейския съюз („EaSI“) 2014-2020. Информацията, 
съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непре-
менно официалната позиция на Европейската комисия.

wwww.bridgetobusiness.eu
www.osis.bg  
facebook.com/bridgetobusiness.eu

Улесняваме
достъпа на млади хора от ромски произход  до работни места 
в чaстния сектор за интелектуален и квалифициран труд спо-
ред способностите и мотивацията им.
 

Подпомагаме
частни компании, които искат да развиват политики на мно-
гообразие. „Мост към бизнеса“ е сред учредителите на инициа-
тивата „Многообразието работи“.

 

Разширяваме
социалната отговорност на частния бизнес, съдействайки му 
безвъзмездно за наемането на хора от уязвими групи.

„В България има армия от хора, която не се използва пълно-
ценно, защото срещу нея има изградени предразсъдъци“ 

(Деница Сачева, заместник-министър на образованието)

„Инициативи като „Многообразието работи“ ще допри-
несат не само за успеха на бизнеса, но и на обществото 
като цяло“ 

(Н.Пр. Ерик Рубин, посланик на САЩ в България)

„Инвестицията в хора е всъщност най-важната инвес-
тиция. Това го разбираме за съжаление малко по-късно в 
българската среда“ 

(Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България)



























●
●
●

●

●
●
●














	1
	2
	Book HRI 2019 small
	3
	4

