#НАРЪЧНИК ЗА СТУДЕНТИ .
ПРОГРАМА ЗА ЛЕТНИ СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ

http://staj.government.bg

СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ
в държавната администрация
Уважаеми студенти,
Стажовете са първите
стъпки към успешна кариера
за все повече от вас. Те
дават възможност да се
ориентирате дали това,
което учите е онова, което
искате да работите. Освен
това са бърз начин за
натрупване на ценни умения
и предимство при търсене
на постоянна работа.
Стажовете в държавната
администрация са
разнообразни и дават много
възможности за
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?
професионално развитие.
Стажантската програма е
с фокус върху 1 Регистрирайте се на:
http://staj.government.bg
придобиването на
практически опит, нови
професионални умения и 2 Решете онлайн тест
запознаване с културата и
атмосферата в
държавната 3 Изберете до 5 позиции
администрация.

Да сте
студент с
непрекъснати
студентски права.

ИЗИСКВАНИЯ

Да се обучавате в
направлението,
което се изисква за
стажантската
позиция.
Да имате желание за
личностно развитие.

ЕТАПИ НА ПОДБОР
Етап I
Кандидатстване и подбор
по документи (CV и
резултат от теста).

20.03 - 23.04

Етап II
Успешно преминалите
подбора по документи ще
бъдат поканени на
интервю.

24.04 - 15.05

Етап III
Класиране.

22.05

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

08.06

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

МАЛКИ ТАЙНИ ЗА
УСПЕХ
ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Регистрирайте се и създайте свой профил в портала. Проверете за правописни
грешки, посочете вярна и коректна информация. Използвайте имейл, който да е
достатъчно представителен. Проверявайте го редовно.

КАНДИДАТСТВАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ
Прочетете внимателно обявите и изберете стажантски позиции, които
отговарят на вашето професионално направление. Можете да кандидатствате за до
5 позиции. Кандидатстването е окончателно и няма възможност за премахване или
коригиране на кандидатурите. Тестът се зарежда при избора на първата
стажантска позиция и е с обща продължителност 40 минути. Преценете добре кое
ще бъде най-удобното за вас време за решаване на теста.

ИНТЕРВЮ
На интервюто бъдете точни и подходящо облечени.
Подгответе се предварително с информация за администрацията, в която
кандидатствате за стаж.

ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА
Стажантската програма е преди всичко възможност за Вас да учите в реална
работна среда. Постарайте се да „попиете” колкото се може повече полезни знания
и умения, както и да създадете контакти. Бъдете активни и заинтересовани,
участвайте в срещи, водете си бележки, задавайте въпроси.

ЗА КОНТАКТ С НАС:
http://staj.government.bg
https://www.facebook.com/stajove
+359 2 940 2626
+359 2 940 2494
staj@government.bg

