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КАКВО СЕ 
ИЗИСКВА ОТ 
МЕН?

КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ? С КАКВО 

ЩЕ РАБОТЯ?

КЪДЕ ЩЕ СЕ 
РЕАЛИЗИРАМ?

• Концентрация на вниманието и 
съобразителност;
• Умение за пренагласа при 
променящи се условия и задачи в 
работата;
• Способност за адекватна реакция 
при конфликтни ситуации.

Сътрудникът в маркетингови дейности подпомага 
предприемача при рационалното използване на 
материалните, човешките и финансови ресурси 
на фирмата за постигане на поставените цели. 
Съвместяват се дейности различни по характер. 
Специфичните задължения и отговорности на 
сътрудниците са по организацията на човешките 
ресурси, по производството и продажбите, по 
отчетността и административното обслужване във 
фирмата.

Работи се с офис техника – компютър и 
периферия, принтер, калкулатор и др. 
Използват се нормативни документи, 
специализирани счетоводни и 
статистически формуляри, набор от 
фирмени бланки, каталози, рекламни 
материали и др.

Във фирми с различен предмет на дейност, 
предимно във фирми с малка численост на 
персонала, в сферата на услугите или дребно 
серийно производство.
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КЪДЕ ЩЕ 
РАБОТЯ?

КАК ДА СЕ 
ОБУЧА?

С КОГО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КАКВО ЩЕ 
ИЗУЧАВАМ?

Работи се в канцелария или офис.

Минималното входящо образование за започване 
на обучение по професията е завършен седми клас. 
След приключване на обучението по професията, 
при завършено средно образование, се получава 
свидетелство с присъдена втора степен на 
професионална квалификация. Ако обучаемият няма 
завършено средно образование, получава удостоверение 
за професионално обучение.

С прекия ръководител, с външни 
контрагенти - клиенти и снабдители, 
колеги от фирмата и др.

Организация на трудовия процес, Общи 
принципи на трудовото законодателство, 
Комуникативни умения, Делово общуване 
и водене на кореспонденция, Ползване на 
приложни програми и продукти, Икономически 
ресурси, Бюджет и данъци, Правни знания, 
Обща характеристика на предприятие, Малък 
и среден бизнес в България, Характеристика 
на предприемаческата дейност, Основи на 
пазарното проучване, Приходи и разходи на 
малките и средните предприятия, Практика по 
професията и др.


