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Top Skills Recruitment е иновативна българска HR агенция
специализирана в откриването, подбора и привличането на персонал на
ниско, средно и експертно ниво. Работейки с клиенти от различни сфери, се
стараем да намираме възможно най-подходящите позиции за нашите
кандидати, които търсят нова работа. 

С необходимото лично внимание и отношение, с дружелюбния си подход,

екипът на Top Skills винаги съумява да помогне чрез съвети с оглед
професионалните и лични качества на кандидатите. Заедно установяваме
силните им страни, обсъждаме най-големите трудности, които се срещат
при търсенето и намирането на работа, говорим за езика на тялото и
даваме цялостни насоки, които да са в помощ на хората.

Top Skills Recruitment притежава сертификат за международният стандарт
за системи за управление на качеството ISO 9001:2015, което демонстрира
способността ни да предоставяме непрекъснато услуги, които да
удовлетворяват клиентите ни.

За нас
Кои сме ние? София Благоевград Пловдив

Нашите офиси:

http://www.topskills-bg.com/


КАКВИ СА КЛЮЧОВИТЕ НИ 
ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ?
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Емпатия и
приятелски подход
към търсещите

работа

Подробно
разучаване на
Вашето СВ и

професионален
опит

Бонус за препоръка
на Ваш приятел,

който бъде
успешно нает

Подкрепа по време
на процеса по
интервюиране с
нашите клиенти

Съответна и бърза
реакция след като
кандидатствате по

наша обява
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Изграждаме дългосрочни взаимоотношения с търсещите работа

Спестяваме Ви време и ресурси

Гъвкави сме спрямо Вашите изискванията

Предлагаме индивидуални решения за търсене на работа

Креативен и дружелюбен подход в комуникацията с Вас

Какво ни отличава?
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ИСТИНАТА Е, ЧЕ НАИСТИНА ИСКАМЕ ДА ВИ ПОМОГНЕМ!
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КАРИЕРНО
КОНСУЛТИРАНЕ
Безплатни кариерни
консултации със
специалист от нашия
екип

Какво предлагаме на нашите кандидати?

ЕЗИКОВА
ШКОЛА
Надграждане най-

вече на разговорните
познания на
участниците

РЕЛОКАЦИЯ НА
КАНДИДАТИ ОТ
ТРЕТИ СТРАНИ
Предоставяме помощ
с документи и
цялостен процес по
преместване

СЕРТИФИКА-
ЦИОННИ
ОБУЧЕНИЯ
С подкрепата на 

БЕЗПЛАТНИ
УЕБИНАРИ
Възможност за
участие в
информативни и
обучителни събития

Услуги
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КАНДИДАТСТВАТЕ
ПО НАША ОБЯВА

КОНТАКТ С
БЪДЕЩИЯТ ВИ
РАБОТОДАТЕЛ

ПОДКРЕПЯМЕ ВИ УСПЕШНИ
КАНДИДАТИ

Обсъждаме детайли
относно компанията и
позицията, за която
кандидатствате.

Обсъждаме подробно
Вашите желания и

професионален опит, за
да открием допирни

точки.

След проведен разговор,

осъществяваме връзката
между Вас и компанията,

към която имате интерес.

Проследяваме процеса по
подбор между Вас и

компанията-работодател
и дали получавате
обратна връзка
своевременно.

Поддържаме контакт с Вас
и се радваме на

професионалните успехи,

които постигате. 

КАК РАБОТИМ?



"Дайте на мечтите си всичко, което
имате и ще бъдете озадачени от

енергията, която ще произлезе от Вас."
- Уилям Джеймс

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ КРАТЪК
НАРЪЧНИК ПО
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА
РАБОТА



Лични данни :
- Име и фамилия
- Градът, в който живеете
- Личен имейл адрес и линкдин
профил
- Личен телефонен номер

Сертификати, награди и
постижения:
Те показват на бъдещите Ви
работодатели, че имате
нужните квалификации и сте
точният професионалист, който
търсят.

Изпратете ни автобиографията си, за да Ви дадем компетентен съвет.

КАК ДА ИЗГОТВИТЕ
 АВТОБИОГРАФИЯТА СИ

Образование:
Да бъде изброено в обратен
хронологичен ред.  Посочете
името на образователните
институции 

и годините, в които сте ги
завършили.

Умения:
Посочете всички Ваши добре
развити умения –

професионални, технически,

езикови и личностни.

Трудов опит:
Избройте позициите, които сте
заемали, в обратен
хронологичен ред, като
започнете с последната си
позиция.



КАК ДА

УСПЕШНО НА ИНТЕРВЮ 
ЗА РАБОТА

СЕ ПРЕДСТАВИТЕ

Знаем, че част от въпросите са малко
клиширани, но все пак помислете над
тях преди интервюто:

Какво знаете за нашата компания?

Защо смятате, че сте подходящ за тази позиция?

Защо искате да напуснете настоящата си работа?

Защо имате прекъсване в трудовия стаж?

Кое е най-голямото Ви професионално постижение до
момента?

Разкажете ни за конфликт, с който сте се сблъскали на
работното място, и как сте се справили с него.

Какво възнаграждение очаквате?

Обадете ни се преди интервюто, за да направим
генерална репетиция, на която ще Ви насочим и

помогнем с отговорите на някои въпроси.



КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ

СЪБЕРЕТЕ
ИНФОРМАЦИЯ
Запознайте се с
дейността на
работодателя и
задължително
посетете сайта преди
интервюто. Запишете
си наблюдения и
информация, която да
изтъкнете по време на
срещата.

ОБЛЕЧЕТЕ СЕ
ПОДОБАВАЩО
Първото впечатление
е от голямо значение.

Изберете дрехите си в
деня преди
интервюто, нека бъдат
удобни и
представителни.

Жените съветваме да
не са прекалено
разголени и с бижута
по себе си.

БЪДЕТЕ ТОЧНИ
Намерете адреса
предварително и
отидете навреме.

Организирайте
пътуването си така, че
да сте пред сградата
поне 15 минути
предварително. Ако
интервюто е онлайн,

проверете
платформата
предварително.

ЕЗИКЪТ НА
ТЯЛОТО
Внимавайте с езика на
тялото, започвайки с
ръкостискането, което
трябва да бъде
умерено - нито силно,

нито прекалено вяло.

Усмихвайте се,

избягвайте да
кръстосвате ръце и се
опитайте да не стоите
отпуснати на стола.

ИЗЛЪЧВАЙТЕ
УВЕРЕНОСТ
Бъдете спокойни, но
наблюдателни,

представете себе си в
рамките на няколо
минути. Излъчвайте
ентусиазъм и
позитивност,
Съпоставяйте
постиженията си с
длъжността, за която
кандидатствате.

ЗАДАВАЙТЕ
ВЪПРОСИ
Но нека бъдат
правилните въпроси!

Подгответе ги
предварително, така
ще покажете на
интервюиращия, че
проявявате интерес
към длъжността.
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АЛЕКСАНДЪР ГАНЧЕВ

Искам да Ви похваля за високото ниво на
професионализъм, който демонстрирате.

Днес имах доста разговори с Recruitment

Фирми, но Вие сте на първо място :) 

Имам добро предчувствие, че заедно ще
намерим правилното работно място.

Благодаря за съдействието!

СТЕФАН РАЛЧОВСКИ

Изключително впечатлен съм, че
получавам персонализирана обратна
връзка само след кандидатстване по
обява, без дори да сме обсъждали
възможността в разговор/имейл/чат.
Честно казано, не си спомням да ми се е
случвало преди, благодаря и
поздравления, че сте готови да
направите допълнително усилие!

ВИОЛИНА БАЧЕВА

След разговора ни днес определено се
замислих и установих, че наистина
допускам грешка при съставянето на
автобиографията ми.

Благодаря Ви за искрения и сърдечен
разговор. Наистина ми помогнахте да
осъзная къде бъркам, което означава, че
сега ще мога да си попровя грешката.

Впечатлена съм от индивидуалния Ви
подход и професионализма Ви.

КАКВО КАЗВАТ ЗА НАС КАНДИДАТИТЕ?
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Разгледайте
актуалните ни

позиции 

И НЕ СЕ
КОЛЕБАЙТЕ ДА
НИ ПОТЪРСИТЕ

ТУК

https://www.topskills-bg.com/jobs?industryId=0&jobLanguageId=0&locationId=0&sortBy=newest&term=


+359 896 719 324

info@topskills-bg.com

www.topskills-bg.com

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

https://www.linkedin.com/company/top-skillsrecruitment/
https://www.facebook.com/TopSkillsRecruitment/
https://www.instagram.com/topskills_bg/?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=ofMmbbaojSU&fbclid=IwAR0Fk25DKuBuHrv6263K7oymJ_t2-Dyd9Pr4vigkPtRz9EY3W8NELSsaBXg&ab_channel=TopSkillsRecruitment
http://topskills-bg.com/
https://www.topskills-bg.com/

