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КАКВО СЕ 
ИЗИСКВА 
ОТ МЕН?

КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КЪДЕ ЩЕ СЕ 
РЕАЛИЗИРАМ?

Дейността на офис-мениджъра се характеризира 
с високо умствено и емоционално натоварване.

• Организираност и емоционална стабилност;
• Гъвкаво и оперативно мислене;
• Възможност за анализиране, сравняване и 
обобщаване на информация;
• Предприемчивост, лоялност и деловитост.

• Оформяне на деловата кореспонденция при 
спазване на правописните норми и правила;
• Съобразяване с пазарните механизми;
• Осъществяване на взаимодействие с банките;
• Планира и организира различни видове 
маркетингови проучвания;
• Управление на човешките ресурси.
• Управление на данъчната политиката на 
фирмата;
• Подпомага процеса на управление финансите 
на фирмата;

Във всички отрасли на икономиката, като 
промишленост, строителство, селско 
стопанство, банково и застрахователно дело, 
транспорт, енергетика, както и в организации с 
нестопанска дейност като фондации, здравни 
и културни заведения, научноизследователски 
институции и други.
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С КОГО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КЪДЕ ЩЕ 
РАБОТЯ?

С КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КАКВО ЩЕ 
ИЗУЧАВАМ?

С подчинените, висшестоящ ръководител и равни 
по ранг ръководители, с представители на фирми 
доставчици, фирми клиенти, банки, инвеститори, 
контролни органи, данъчни и санитарно-хигиенни 
служби, пожарна и икономическа полиция и други.

В специално организирано работно място - 
офис (кабинет), оборудван с необходимата 
техника, консумативи, предлагащ 
комфортна обстановка, в съответствие с 
изискванията на дейността му.

Използват се нормативни документи, стандарти, 
справочници, правилници, митнически тарифи, 
банкова информация; технически средства (компютри, 
факс, телекс и др.); стандартно офис оборудване, 
консумативи, телефон и други.

Микроикономика, Макроикономика, 
Счетоводство, Финанси, Търговско и фирмено 
право, Управление на човешките ресурси, 
Икономически теории, Статистика, Икономика на 
фирмата, Мениджмънт на фирмата, Пари, банки и 
парична политика, Маркетинг.

Специализирана подготовка:
Текстообработка и безнес-кореспонденция, 
Бизнес-комуникация, Организация и 
функциониране на държавната и общинска 
администрация, Териториално планиране и 
регулиране, Регионална икономика, Чужд език.

ОФИС-МЕНИДЖЪР


