
СТАРТИРАЙ 
КАРИЕРАТА СИ 
СЪС СЪДЪРЛАНД 

За „Стартирай кариерата си със Съдърланд“
„Стартирай кариерата си със Съдърланд“ е серия от безплатни 
уебинари, които имат за цел да подпомогнат развитието и 
усъвършенстването на младите хора в България на ранен 
етап от тяхното обучение. Избрани професионалисти, част от 
екипа на Съдърланд, ще вземат участие в онлайн сесии на 
теми, вълнуващи младите хора и помагащи им в бъдещата 
им реализация. Всички от тях са изключително практически 
насочени и имат за цел учениците и студентите да придобият 
знания и умения от самия бизнес. Сесиите са специално 
разработени, така че като крайна цел младежите да получат не 
само ценна информация поднесена по интерактивен начин, а и 
практически насоки за бъдещото си развитие. В края на всяка 
сесия ще отделим време за въпроси и отговори и всеки ще 
може да зададе своите въпроси по темите.

Партньори
Партньори на програмата са средни училища и университети  
в цяла България.

Публика
От програмата ще се възползват ученици и студенти.
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Уебинари
„Стартирай кариерата си със Съдърланд“ включва  
три онлайн практически сесии на различна тематика:

Създай перфектното CV
Дата: 17 юни Час: 18:30 – 19:30 ч.
Уебинарът цели да запознае младежите със значението на добре 
написаното CV и да им предостави съвети за подготовката му. Ще 
разгледаме задълбочено:

• Защо е важно да имаме добре написано CV
• Oсновните компоненти на перфектното CV
• Как да представим уменията си в CV-то

Успешно представяне на интервю за работа
Дата: 24 юни Час: 18:30 – 19:30 ч.
По време на уебинара ще разкажем всичко за уменията, които са 
необходими за добро представяне на интервю и ще дадем съвети за 
езика на тялото по време на интервю. Ще наблегнем на:

• Уменията, необходими за доброто представяне на интервю
• Имплементиране на модела „STAR“ по време на интервю
• Начини за изграждане на перфектен език на тялото

Възможности за ранен кариерен старт в Съдърланд 
Дата: 1 юли  Час: 18:30 – 19:30 ч.
Сесията има за цел да информира младежите за индустрията за 
трансформация на бизнес процеси, страхотните кариерни възможности, 
които ги очакват и уменията, които ще са им необходими, за да започнат 
своята кариера в Съдърланд. Ще разгледаме по-задълбочено:

• Организационната структура в Съдърланд и различните отдели, в 
които младежите могат да започнат своята кариера

• Основните отговорности и умения за водещите роли в екипа
• Насоки за развитие на лидерски умения

Участието в уебинарите е напълно безплатно. За да участват, 
учениците и студентите е необходимо да се регистрират 
предварително
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