
Метод: 

Въпрос 1: Има ли вече обява за работа? 

* ДА 

Какво Кой Как 

Прочетете внимателно 

обявата за работа 

Мениджър по персонала По време на открит 

разговор 

Ако е възможно, 

попитайте за профила на 

свободното работно 

място 

Мениджър по персонала - Дали работният 

профил е 

попълнен? 

- Дали нещо е 

отстранено? 

- Има ли задачи, 

които вече не са 

важни, или 

такива, които 

могат да станат 

по-важни? 

Разделете работата на 

задачи и компетенции 

Мениджър по персонала Уверете се, че сте 

получили ясна представа 

какви задачи трябва да 

бъдат изпълонявани на 

новата работа. 

Обсъдете дали всички 

изброени задачи 

наистина са необходими  

Мениджър по персонала Уверете се, че има 

разлика между 

„кандидата-мечта“ 

(който е идеален за 

всички нива и дори 

повече, отколкото е 

необходимо) и реалния 

кандидат. Важно е само 

най-реалистичните 

задачи да са описани в 

обявата за работа. 

Когато кандидатът 

трябва да проведе 

разговор на френски 

само веднъж в месеца, 

не е необходимо да се 

изискват перфектно 

владеене на езика в 

обявата за работа. 

Уверете се, че има ясно 

разграничение между 

основни и специфични 

умения (или в обявата 

за работа или в профила 

на работника) 

Мениджър по персонала Основните умения са 

умения, които новият 

служител със сигурност 

трябва да притежава. 

Специфичните умения са 

умения, които новият 

служител не е 



задължително да 

притежава при 

започване на работа, но 

може да усвои в процеса 

на работа.  

Уверете се, че е ясно, че 

обявата за работа се 

отнася и за хора в 

неравностойно 

положение 

Мениджър по персонала Виж документ с шаблон 

1.1.4 

Обсъдете дали 

практическите детайли в 

обявата за работа са 

актуални 

Мениджър по персонала - Контакт за връзка 

- Длъжност 

- Адрес 

- Информация за 

заплащане 

- Работни часове 

Изберете разбираема и 

точно обяснена 

длъжност 

Мениджър по персонала Уверете се, че 

описанието на 

длъжността ясно 

отразява какво е 

съдържанието на тази 

работа. Прикриването на 

длъжността или 

описанието й на 

английски не е 

приемлива практика. 

Повечето хора търсят 

това, което им е 

познато. Много 

възможно е хора от 

целевата група да не 

разберат или не 

разпознаят обявената 

длъжност. 

Обсъждане на различни 

възможни начини при 

кандидатстване за 

работа 

Мениджър по персонала Представете всички 

възможни начини за 

кандидатстване: по 

пощата, по електронна 

поща, по телефон. 

Стандартният формуляр 

за кандидатстване и/или 

„анонимно" CV също са 

приложими. 

Проверете дали всичката 

необходима информация 

е дадена в обявата за 

работа 

Мениджър по персонала Виж документ 1.1.3 

Уверете се, че хората 

имат достатъчно време 

Мениджър по персонала Виж документ H.1 



за да кандидатстват за 

работата 

Разширете вашите 

канали за набиране на 

персонал 

Мениджър по персонала Виж папка 1.2 

Съставете списък на 

съответните мерки за 

заетост 

Мениджър по персонала Виж папка 1.3 

Ако процесът за 

набиране на служители 

е насочен към хора от 

групи в неравностойно 

положение, е важно да 

се покаже, че процесът 

на подбор е достъпен за 

кандидатите от тези 

групи. 

Мениджър по персонала Пряката и непряка 

дискриминация трябва 

да се избягва до колкото 

е възможно. Ако 

процесът за подбор е 

достъпен за кандидати 

от групи в 

неравностойно 

положение, това би 

имало положителен 

ефект. 

Виж папка 2 Избор 

 

Въпрос 2: Има ли действително свободна позиция? 

*НЕ 

Въпрос 2: Наличие на умения или работен профил?  

*НЕ Виж описание на работен профил (горе в таблицата) 

*ДА 

Какво Кой Как 

Обърнете внимание на 

съществуващия работен 

профил/описание 

 Профилът все още ли е 

пълен? 

Премахнати ли са някои 

неща? 

Има ли задачи, които са 

станали повече или по-

малко важни? 

Разделете работния 

профил/описанието на 

задачи и умения 

 Получаване на точно и 

ясно обяснение за 

задачите, които трябва 

да се свършат на новата 

работа. 

Уверете се, че правите 

ясно разграничаване 

между вашия „мечтан 

кандидат“ (способен на 

всичко и дори повече) и 

реалистичните 

кандидати. Важно е да 

се фокусирате върху по-



реалистично описание 

на длъжността в обявата 

за работа. Например ако 

един работник трябва 

веднъж месечно да 

говори по телефона на 

френски език, не е 

необходимо да се 

изисква перфектно 

владеене на френски 

език в обявата за 

работа.  

Направете ясно 

разграничение между 

основни умения и 

специфични умения 

 Основните компетенции 

са тези компетенции, 

които служителите 

трябва да имат още от 

самото начало. 

Специфичните умения са 

тези, които служителят 

не е нужно да има при 

започване на работата, 

но може да придобие 

през работния процес. 

Благодарение на това 

разграничение обявата 

за работа и процеса на 

подбор ще улесни 

кандидата от групата в 

неравностойно 

положение, защото 

изборът е върху основни 

умения, а не само върху 

придобити такива. 

 

Нека стане ясно, че 

обявата за работа също 

е насочена към хора от 

групи в неравностойно 

положение. 

 Виж документ с шаблон 

1.1.4 

Обсъждане на 

необходимата 

практическа 

информация в обявата 

за работа 

 - Лице за контакт 

- Длъжност 

- Адрес 

- Заплащане 

- Работни часове 

Изберете разпознаваемо 

име на работната 

позиция 

 Уверете се, че 

наименованието на 

длъжността ясно 

отразява съдържанието 

на работа. Неясни и 

завоалирани имена на 



професии, не са 

приложми. Възможно е 

хората, които търсят 

работа да не обърнат 

внимание на обявата за 

работа, ако тя е 

неразбираема. 

 

Обсъждане на всички 

възможни начини за 

кандидатстване за 

работа 

 Предложението  всички 

възможни начини да се 

използват: поща, 

електронна поща, 

телефон. Стандартен 

формуляр за 

кандидатстване и/или 

атвобиография също са 

приложими.  

Погледни 1.1.6 за 

„анонимно“ CV 

Проверете дали цялата 

необхдима информация 

е описана в обявата за 

работа 

 Виж документ H.1 

Разширете каналите си 

за набиране на персонал 

 Виж папка 1.2 

Съставете списък на 

съответните мерки за 

заетост 

Мениджър по персонала Виж папка 1.3 

Ако процесът за 

набиране на служители 

е насочен към хора от 

групи в неравносойно 

положение, е важно да 

се покаже, че процеса 

на подбор е достъпен за 

кандидатите от тези 

групи. 

 Пряката и непряка 

дискриминация трябва 

да се избягва до колкото 

е възможно. Ако 

процесът за подбор е 

достъпен за кандидати от 

групи в неравностойно 

положение това би имало 

положителен ефект. 

Виж папка 2 Избор 

 


