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Уважаеми дами и господа,
Развитието на човешките ресурси в България измина дълъг път в последните две 

десетилетия. Всички ние, които четем тези редове, участвахме в този процес и вече 
бихме могли да потвърдим, че HR браншът в България премина отвъд своята „младост“, 
превръщайки се в индустрия. HR департаментите в българските компании все повече се 
разглеждат като стратегическо звено в организациите, със собствена стойност и принос 
към развитието на бизнеса.

Днес специалистите в сферата са изправени пред редица предизвикателства – те 
трябва да разбират във все по-висока степен процесите, формиращи развитието на 
човешкия капитал. 

За хората в HR това означава разбиране и разрешаване на проблеми, произтичащи от 
много сложни глобални процеси и тенденции на всички нива. 

Служителите имат повече възможности за избор от всякога. Имат все повече 
очаквания за стойността на работата си и все повече държат да получават подкрепа в 
развиването на талантите си. 

Тези изисквания на средата налагат необходимостта HR професионалистите да бъдат 
по-гъвкави в избора си на инструменти за управление. Един от вариантите за достигане 
до най-правилните решения в условията на глобална икономика и информационната 
ера, е изборът на доверени партньори с иновативен подход, предлагащи точните услуги 
за развитие на човешките ресурси.

Като HR компания, която не просто следи новостите на пазара на труда, а активно 
участва в създаването им вече над 16 години, сме щастливи, че имаме възможността 
за шеста поредна година да съберем по време на настоящото издание на HR Industry 
водещите продукти и услуги. Изключително ни радва, че почти всички световни 
иновации в областта на човешките ресурси вече се предлагат и в България. 

По време на изложението, както и в този каталог, ще имате възможността да се 
запознаете с последните тенденции в HR индустрията в рамките на: услуги по подбор, 
одит, тренинги и тимбилдинги, обучения, софтуер за управление на човешките ресурси, 
payroll, временна заетост, социални придобивки, животозастраховане и много други.  

Организатор:  

Генерален спонсор:  

Организационен партньор:  

Партньор:  

Медийни партньори:                

                  

С пожелания за успешен бизнес,

Екипът на    
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ПРОГРАМА

 10:00 ч.  Официално откриване на събитието
 10:15 – 18:00 ч.  Работни срещи в зала София
10:15 – 18:00 ч.  Презентации в зали „Пловдив“ и „Варна“
 18:00 ч.  Закриване на събитието

ПРЕЗЕНТАЦИИ – ЗАЛА „ВАРНА“ – ЕТ. -1

 10.15 - 11.00 ч.  ADLER / EducaThink - Adler Professional 
Coaching and Importance & Effectiveness of 
Coaching in Companies

11.15 - 12.00 ч.  MetLife® - Повишаване удовлетвореността 
на служителите  в условия на съществуващи 
финансови ограничения

12.15 - 13.00 ч.  JobTiger - HR Industry.
13.15 - 14.00 ч.  Business Effect - Как да разберем кои са 

движещите сили и мотиваторите на хората?
14.15 - 15.00 ч.  Personnel Holding AD - Психометрични 

тестове в процеса на подбор на кадри. 
Представяне на тест Self Awareness

15.15 - 16.00 ч.  OTGOVORI.INFO - Как да останем здрави в 
офиса

16.15 - 17.00 ч.  British Council - Шест начина, по които 
английският език влияе на бизнес 
резултатите. Как да се уверите, че 
служителите Ви имат необходимото езиково 
ниво?

17.15 - 18.00 ч.  Dextrophobia Rooms - Dextrophobia Rooms: 
more than „just a game“ 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ – ЗАЛА „ПЛОВДИВ“ – ЕТ. 2

 10.15 – 11.00 ч.  ForTeam Consult - Организационни 
трансформации - инструменти и 
стратегическата роля на HR функцията  

 11.15 – 12.00 ч.  Тренквалдер - 2017 - Криза за кадри или 
криза на комуникацията

 12.15 – 13.00 ч.  Equinox Partners | Intunity Coaches® - 
Практическотo приложение на коучинга в 
бизнеса - опитът ни с коучинг проектите ни с 
Google и William Hill Bulgaria

13.15 – 14.00 ч.  In Your Hands - Coaching and Leadership 
International (CLI) - Най-новата коучинг 
методология в България  

 14.15 – 15.00 ч.  Mentor Coaches - В ПУЛСа на Коучинга или 
Как да превърнем мениджърите в лидери.

 15.15 – 16.00 ч.  ScaleFocus - Empowering Digital HR 
Transformation 

16.15 – 17.00 ч.  Star Performining - Star Performining 
представя 1tedjob - иновативна платформа 
за подбор 

17.15 – 18.00 ч.  Eudaimonia Solutions - Повтарящи се 
организационни проблеми и цялостен 
подход за решаването им 
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УКАЗАТЕЛ ПО СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:

1.    Подбор на персонал - 8, 20, 25, 42, 46, 48, 52, 58, 74, 80, 90

2.    Оценка на представянето на персонала - 8, 10, 12, 22, 25, 
34, 38, 42, 58, 74, 80, 84, 91

3.    Обучения, тренинги, тимбилдинги - 8, 10 , 11, 12, 14, 16, 22, 
26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 
70, 72, 74, 80, 84, 86, 88, 91, 92

4.   Pay-roll / Обработка на възнаграждения - 8, 10, 42, 46, 74, 
76, 80, 90

5.   HR Outsourcing - 8, 10, 16, 42, 48, 52, 58, 74, 80, 90

6.   Консултантски услуги и одит - 6, 10, 16, 22, 25, 34, 38, 48, 52, 
58, 68, 74, 80, 84

7.   Услуги по временна заетост - 8, 25, 42, 46, 58, 90

8.   Животозастраховане и здравно осигуряване - 66

9.   Ваучери за храна, дрехи, подаръци - 30, 44, 92

10.   Софтуер за управление на ЧР - 12, 34, 78, 82

11.   Конферентни зали и хотели - 54, 55, 74

12.   Друго - 8, 12, 16, 18, 24, 28, 36, 52, 55, 56, 61, 74, 86
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ADECCO
Adecco e световният лидер в областта на човешките ресур-
си. Услугите и решенията, които предоставяме, покриват об-
ширните категории за набиране на персонал за временни 
назначения, за постоянни назначения, преструктуриране и 
развитие на талантите, услуги по подбор с външен изпълни-
тел и консултиране.

ПРЕДИМСТВАТА НА ADECCO

Adecco – Експертност на глобално ниво: 

  Ноу-хау и добри практики в предоставянето на решения в 
областта на човешките ресурси на глобално ниво

  Стриктни международни стандарти в процесите по набиране 
на персонал и администриране

  Собствени специализирани и стандартизирани инструменти за 
оценка на кандидатите; системата Xpert

  Световен опит в Сектора на услугите, в сферата на човешките 
ресурси

Помогнали сме на над 700 000 души да намерят работа 
чрез мрежата ни от 34 000 служители в 145 000 офиси в над         
60 страни и области от цял свят.
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НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

ADECCO БЪЛГАРИЯ
Работата на Adecco в България е съсредоточена върху пре-
доставянето на цялостни решения в подбора на персонал и 
набиране на квалифицирани кадри. Разполагаме с обучителен 
отдел, който анализира нуждите на клиента и разработва це-
ленасочена програма, с която да отговори на неговите нужди. 

Отговорностите на Adecco:

 Подбор на персонал

  Достигане на максимален брой  
потенциални кандидати чрез редица канали 

  Поддръжка на база от кандидати
  Преглед и проучване на кандидати 
  Провеждане на интервюта  

с подбрани кандидати 

 Управление на персонала

  Калкулиране на работната заплата
  Трудови взаимоотношения
  Минимални условия при трудово- 

правните отношения
  Управление на отсъствията

 Отправете своя бизнес въпрос на:   Sales.Bulgaria@adecco.com
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Strong 
alumni 

networking

Innovative
curriculum 
focused on 
new concepts 

and best 
practices

International faculty  of 
leading practitioners 
with global know-how 
& local awareness

Weekend classes designed  
   for busy professionals

High quality 
business 

education

 Why Executive MBA at the 
      American University in Bulgaria?

U.S.  &  Bulgarian 
accreditation

Interactive 
& engaged 

learning based 
on case approach

 Lifelong Learning  at the 
      American University in Bulgaria

 In modern society, learning and advancement are means 
for survival. More and more companies invest in ongoing learning 
for their teams. Professionals use every minute to learn and shape 
new skills. 
 As a contemporary knowledge institution the 
American University in Bulgaria (AUBG) responds to these 
realities  by o� ering a portfolio of lifelong learning 
experiences.  In  addition to our Executive MBA program for advanced  
professionals, we o� er standalone open enrollment courses in 
cutting edge topics as well as tailor-made programs for the speci� c 
needs of businesses and organizations of di� erent sizes.  
 AUBG is an institution with traditions in business 
learning and personal skills development, providing a creative 
learning environment with international and local faculty, and 
following the best practices of American-style education.

For more information email us at ExecEd@aubg.edu. 
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Фондация на бизнеса
за образованието

София  1504, ул.”Сан Стефано”7                                        
тел.: 02/ 49 18 028
e-mail: fbo@fbo.bg 

www.fbo.bg

Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) е неправител-
ствена организация с общественополезна дейност, създадена 
през 2005 г. ФБО е утвърден лидер в областта на ученето и кариер-
но развитие през целия живот в България. Фондацията насочва го-
ляма част от своите усилия за развитие на кариерно консултиране 
в България, като средство да се инвестира в потенциала на децата 
в училище, студентите и младите хора. 
Фондацията представлява международно призната програма 
Global Career Development Facilitator за обучение на кариерни 
консултанти и e единствената, която има права да сертифицира по 
нея в България. От 2005 г. ФБО е сертифицирала над 1500 специа-
листи в цялата страна и е изградила широка неформална мрежа 
от младежки работници, училищни съветници, университетски ка-
риерни консултанти, HR мениджъри, експерти и европейски парт-
ньори. Сред основните резултати, постигнати от ФБО, са изграде-
ната мрежа от 37 университетски кариерни центрове, които дават 
възможност над 160 000 студенти да получат услуги по кариерно 
ориентиране; както и създаденият капацитет за професионално 
ориентиране и информиране в средните училища в цялата страна. 
Беше успешно пилотиран и проект за създаване на Клубове Кари-
ера като извънкласна форма на ранно кариерно развитие. 

ФБО организира семинари и обучения в областта на кариерното 
развитие и конкурентоспособността; инициира обществени съ-
бития, кампании и проучвания; създава и разпространява учебни 
материали, сътрудничи с държавни, обществени, икономически и 
науката институции в страната и в чужбина.

ФБО активно участва в над 25 европейски и национални проекти, 
насочени към личностното и професионално развитие и социално 
включване чрез иновативни методи на обучение по опративните 
програми и програмите за учене през целия живот. През 2014 г. 
ФБО предвижда да се включи активно в новата европейска про-
грама ERASMUS+, като продължи да създава и промотира нови 
иновативни инструменти за учене през целия живот.

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САЙТ:

ЗА ФИРМАТА:



www.pendlpiswanger.bg/ e-mail:office@pendlpiswanger.bg/ Tel.: +359 2 963 19 75
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Catalyst България

Catalyst България, Тел.  +359 2 489 47 97;                                                                                 
Тел. +359 88 781 00 33;                                                                                                                  
info@catalystteambuilding.bg                                                    
www.catalystteambuilding.bg                                         

Catalyst България има най-богатото в 
индустрията портфолио от програми за 
тиймбилдинг и мотивационни събития. 

Програмите на Catalyst България варират от 
сценарии за развиване на умения за работа в 
екип до бизнес игри, стимулиращи промяна на 
нагласите на служителите и ново мислене.

Catalyst България е сред първите, които 
разполагат с високотехнологични решения – 
мобилни приложения, създадени специално 
за тиймбилдинг като „Go Team“.  На актуалния 
интерес към игрите със загадки и кодове 
отговаряме с  „Beat the Box“. “Peak Performance” 
e игра от ново поколение, която симулира 
покоряване на най-високия връх на планета; 
тренира умения за стратегическо планиране и 
работа в екип при екстремни условия.

Когато работите с Catalyst  България, вие имате 
възможност да избирате от многобройни 
решения за тиймбилдинг и обучения. Като част 
от Catalyst Global, ежедневно обменяме идеи, 
споделяме опит и добри практики с колеги от 
цял свят.

ЗА КОНТАКТИ:

ЗА ФИРМАТА:









office@dextrophobiarooms.com
+359899100502 или +359879100617



office@dextrophobiarooms.com
+359899100502 или +359879100617
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Търсите ли бизнес 
партньор в областта на 
човешките ресурси?

Ние сме експерти в достигането и селектирането на 
квалифицирани кадри с потенциал за развитието на 
вашата организация. Независимо в кой сектор на 
икономиката оперирате, ние ще намерим правилните 
хора за Вас!

В HRS вярваме, че подходящата работа може да 
преобрази живота на човека и подходящият човек може 
да трансформира и поведе бизнеса в нова посока. 

Екипът на HRS България работи за Вас и се стреми към 
Вашето съвършенство! Ние сме надежден партньор за 
наемане на персонал, временни назначения, 
администриране на персонала и разнообразни решения, 
свързани с човешките ресурси.  

www.hrs-bg.com
info@hrs-bg.com 
+359 2 419 14 14
ул. Юнак 11–13, ет. 2
София 1612

Нашите услуги:            

HRS Постоянна заетост
Подбор на персонал

HRS Временна заетост
Решения за временни проекти

HRS Администриране на персонал
Администриране на вашия човешки ресурс

HRS Пейрол
Изчисление и администрация на възнаграждения

HRS Bulgaria
Your people, our business.
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А:  гр. София, бул. Александър Стамболийски 55, ет.5 и 7                       
T: +359 899 945 847; +359 2 465 12 21 
E: kirova@itstep.org 

www.itstep.bg

Компютърна академия IT STEP осигурява IT обучения за слу-
жители на фирми по програмата IT for business. Портфолиото 
от обучения включва Microsoft Office пакет (Microsoft Imagine 
Academy), системи за проектен мениджмънт, Google Apps for 
Business, внедряване на системи за дистанционно обучение, 
CRM системи (внедряване и обучение). Предлагат се и възмож-
ности за индивидуално обучение. 
Свържете се с нас и заявете желанието си безплатна индивиду-
ална консултация, която ще проведем в удобно за вас време.

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САЙТ:

ЗА ФИРМАТА:

Компютърна академия IT STEP               

Мотивирам Бг ЕООД 

T: +3598 85 357 925; +3598 95 886 897 
E: office@motiviram.bg 

www.motiviram.bg

Мотивирам Бг ЕООД е специализирана в изследването на 
мотивацията на персонала и предоставянето на услуги 
свързани с грижата за служителите. Предлагаме на наши-
те клиенти офис масаж, бизнес тренинги и обучения и ор-
ганизиране на тийм билдинги и фирмени мероприятия. 

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САЙТ:

ЗА ФИРМАТА:
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Клуб за бойни изкуства
и двигателни упражнения 

КЬОКУТЕН 

Кирил Хинков, моб. 0882 7447 83, 
e-mail: office@kyokuten.net 

www.kyokuten.net

Програма за поддържане на добро здравословно състояние, 
висока работоспособност и сплотен колектив чрез упражне-
ния на работното място.
• Настройка на тялото, вниманието и духа – поза, осанка, готов-

ност за работа, излъчване, увереност и самообладание. 
• Саморегулация при стрес и високо напрежение. 
• Сън и принципи за почиване и възстановяване на пълната ра-

ботоспособност.
• Здравословно хранене и активност за по-добър живот. 
• Повишаване на имунитета и съпротивителните сили на органи-

зма чрез психо-физически  упражнения.  
• Начини за подобряване и преодоляване на различни проблем-

ни състояния: потиснатост и депресия; сценична треска, страх и 
притеснения; главоболие и мигрена; болки и трудности при дви-
жение на ставите или гръбнака.

• Добър живот по женски: предменструален синдром, бремен-
ност, менопауза.

• Масаж, самомасаж и други прости физиотерапевтични методи 
за подпомагане на себе си и на другите.

• Позитивно стимулиране на децата чрез двигателни упражнения 
и съвместни игри. Уводен курс за родители. 

• Преодоляване на междуличностни конфликти и напрегнати си-
туации чрез теория и подходи на бойното изкуство. Вербална 
самоотбрана. 

• Предпазване и самоотбрана при агресивно поведение и опити 
за физическо насилие.  

Упражненията на клуб „Кьокутен” са единствена по рода си прак-
тическа програма за обучение на работното място в методите за 
постигане на по-добро здраве и качество на живот чрез саморе-
гулация. Те се основават на най-добрата световна практика. Имат 
висок ефект върху работоспособността, самочувствието и общото 
здравословно състояние на участниците и подобряват работната 
атмосфера и екипния дух на колектива. Програмата е подходяща 
за хора от всички възрасти и може да се прилага независимо от 
здравословния статус на участниците. 

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САЙТ:

ТЕМИ:













ЗА КОМПАНИЯТА:

MetLife Inc., чрез своите дъщерни 
фирми и филиали, е една от най-големите 
застрахователни компании в света. 
Основана през 1868 г., MetLife е глобален 
доставчик на застраховка живот, ренти, 
доходи на наети лица и управление на 
активи. Обслужва около 100 милиона 
клиенти, MetLife има операции в близо 50 
страни и водещи пазарни позиции в САЩ, 
Япония, Латинска Америка, Азия, Европа и 
Близкия изток.
Дейността в България датира от 1999 г. и 
се развива успешно повече от 16 години. 
Компанията заема едно от водещите места 
на българския застрахователен пазар и 
предлага широка гама застрахователни 
продукти, както за индивидуални, така и за 
корпоративни клиенти.
В допълнение на дългогодишното си 
и успешно партньорство с Обединена 
Българска Банка, MetLife продължава да 
потвърждава позициите си на основен 
играч в животозастраховането, като 
обслужва и си партнира с водещите 
компании в страната.

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ:

Разработваме нашите програми 
за придобивки на служители на база 
конкретните нужди на компаниите по 
отношение на техните човешки ресурси. 
Това са нужди, свързани с привличане 
на нови таланти, задържане на ключови 
кадри, увеличаване на продуктивността 
и ангажираността на служителите, 
отличаване спрямо конкуренцията 
или комбинация от тези, базирани на 
особеностите на сектора и приоритетите 
на всяка компания.

Предлагаме гъвкави ценови решения, 
които ни дават възможност да се 
съобразим с планирания бюджет.

Подхождаме индивидуално 
при стартирането на програмата с 
организиране на презентации на място, за 
да увеличим стойността за служителите от 
инициативата на техния работодател.

Създали сме специална програма, 
която включва различни допълнителни 
покрития на доброволни начала, без да се 
създават разходи за работодателя.

МЕТЛАЙФ ЮРЪП  Д.А.К. – КЛОН БЪЛГАРИЯ
Централен офис: 1404 София, бул. България 51Б, ет. 6
тел.: (359 2) 81 86 200, факс: (359 2) 81 86 201
e-mail: headoffice@metlife.bg
www.metlife.bg

Ако искате да отговорите на истинските предизвикателства в областта на 
човешките ресурси, MetLife може да ви предостави правилните решения.
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Oracle Taleo е най-разпространената платформа за управление на
хора с 51% световен пазарен дял. Tова е отворена, мобилна софту-
ерна система от пет модула, която изключително бързо и лесно се им-
плементира, доставя се от няколко центрове за данни по целия свят,
разполага с огромен капацитет и притежава изключителна надежд-
ност и сигурност на данните. Софтуерът е базиран в облачни сървъри
на Oracle, което дава възможност за достъп от всяка точка на света и
от всяко ваше устройство, включително през мобилно приложение.

Първият модул Назначаване намира правилните кандидати по-
бързо, предпазвана от лоши назначения и съкращава времевите и
финансови разходи. 

Модулът Въвеждане предлага възможността за бързо въвеждане,
подготвяне на пакети с документи без тонове хартия, както и бърза
връзка с модула Обучение.

Модулът Обучение е средство за развиване на талантите, като пре-
доставя възможност за създаване на собствени учебни портали, има
високо ниво на конфигуриране, разполага със социална мрежа,
управление и следене на учебния процес и възможност за измерване
на ефективността на учебните програми.

Благодарение на модула Представяне, оценката на служителите
може да бъде направена чрез компетентностен модел, да бъдат до-
бавени цели и да бъде обвързана с модула за възнаграждения.

Модулът Възнаграждение се използва за пресмятане на общите раз-
ходи за целия цикъл на възнагражденията, калкулирането на възна-
гражденията и изчисляване на база получени оценки. По този начин
се дават ясни насоки и справедливо възнаграждение за мотивация на
служителите.

Като ползи от внедряването на Oracle Taleo могат да бъдат посочени
изграждането на стратегии за талантите, разработване на бъдещи ли-
дери, чрез идентифициране, проследяване и спечелване на най-доб-
рите таланти.



TALEO

CLOUD SERVICE

Discover the power
of Oracle’s HRM

ул. „Балша“ сграда 8, 1408 София, тел.:  +359 888 313 005, office@tbiinfo.eu, www.tbiinfo.eu
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“Employer Branding
strategies in action”

2017 Включете екипа си в
следващите ни събития







Делчо Христов Датамакс АД 
“...Това, което най-много ни впечатли беше готовността 
на EnterEvent да излязат от стандарта и да предложат 
програма, отговаряща на нашите желания, нужди и цели.” 
 
Д-р. Инж. Боряна Манолова
Изпълнителен директор Сименс ЕООД
„Всички присъстващи на нашето събитие членове 
на EnterEvent бяха много организирани, търпеливи, 
отзивчиви и упорити, когато беше нужно за успеха 
на активностите. 
  Те успяха да разбудят ентусиазма 

ни и създадоха правилната 
атмосфера 

и дух за отборите, 
същевременно спзвайки 
своите отговорности. На 
неочаквани обстоятелства 

реагираха с лекота 
и самоконтрол.”

Забавният начин 
       да сплотите     
    екипа си
Забавният начин 
       да сплотите     
    екипа си
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Кои сме ние?
Ние сме създатели на изживявания. 
Изживявания, които вълнуват, свързват 
и предизвикват екипа да се движи 
заедно напред в една посока. Екипът 

ни се състои от психолози, актьори, 
специалисти, човешки ресурси, опитни 

организатори, фасилитатори и сцена-
ристи. Вярваме, че човек може и трябва  

да бъде щастлив и на работа. 
Работата е начин да изразиш себе си, 
да се развиваш, да изживяваш всеки 
работен ден пълноценно с колегите 

си. Ако искате енергизиращо, спло- 
тяващо, забавно и мотивиращо събитие:  

Играйте с нас!

www.enterevent.bg

КОНТАКТИ
Адрес на офис: 
Гр. София, 
ул. Попова Шапка 10 
(до Мол Сердика)
0878 79 01 57
0885 01 92 97
Е-mail: 
oce@enterevent.bg

НАШАТА СИЛА И ОПИТ:
• Организация на тиймбилдинг програми

• Фирмени партита
• Фирмени събития

ТОП ТИЙМБИЛДИНГ ПРОГРАМИ:
• Треска за предизвикателства

• Treasure Hunt
• Холивуд



                                 10
  години в България

                10
  години лидери във 
 временната заетост

               300
    доволни клиенти

             80 000
  оценени кандидати

              1 500
          служители

          20 000 000
лева годишен оборот

      Тренквалдер е водеща компания в областта на подбора и      
администрирането на персонал. Благодарение на нашите 
постоянни проекти и повече от 1 500 служители в цялата 
страна ние предлагаме гъвкави решения, качествено 
обслужване и по-голяма близост с клиента. 
      Познанията ни за регионалния пазар и широката мрежа      
от  контакти  ни  правят  стратегически  партньор  на 
международни фирми, средни и малки предприятия.
       Тренквалдер  е  връзката  между  70 000  служители  и      
15 000 компании от всички области на икономиката в повече
от 300 локации на територията на 17 държави.

Основни услуги  

– Временна заетост
   Лизинг на персонал
– Подбор на персонал
– Управление на проекти
– Пейрол 
– Аутплейсмънт
– Проучване на нови пазари
– Анализи в областта на 
   човешките ресурси

Контакти
Централен офис – София
бул. Христо Ботев 79, ет. 2
тел: +359 2 851 89 90
web: www.trenkwalder.bg
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международни фирми, средни и малки предприятия.
       Тренквалдер  е  връзката  между  70 000  служители  и      
15 000 компании от всички области на икономиката в повече
от 300 локации на територията на 17 държави.

Основни услуги  

– Временна заетост
   Лизинг на персонал
– Подбор на персонал
– Управление на проекти
– Пейрол 
– Аутплейсмънт
– Проучване на нови пазари
– Анализи в областта на 
   човешките ресурси

Контакти
Централен офис – София
бул. Христо Ботев 79, ет. 2
тел: +359 2 851 89 90
web: www.trenkwalder.bg
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Международната награда на херцога на Единбург

Международната награда на херцога на Единбург (Наградата) е основана 
във Великобритания през 1956 г. от съпруга на кралица Елизабет II, Негово 
Кралско Височество Херцогът на Единбург. Днес Наградата e глобална ини-
циатива, в която над 8 000 000 младежи от 140 различни страни, включително 
България, развиват себе си.

Наградата е водещата международна младежка програма за личностни 
постижения в сферата на неформалното образование. В нея младежи на 
възраст 14-24 години развиват своята самодисциплина, лидерски качества и 
умения за работа в екип, както и усъвършенстват физическата си подготовка.

В България, Наградата работи • 2014 година, като нейн патрон е Президентът 
на Република България. В каузата повярваха и подкрепиха и много известни 
личности от сферата на бизнеса, неправителствения сектор и институции 
като: Елена Маринова, Саша Безуханова, Британско посолство, Красимира 
Величкова, Елица Баракова, Светлозар Петров, Walltopia, UniCredit Bulbank, 
Deloitte, Konika Minolta Bulgaria и други.

В момента Наградата работи активно в 14 града в България, с над 170 добро-
волци и над 400 младежи, които активно постигат целите си в рамките на про-
грамата. 

Наградата е:
•   Подходяща за съчетаване със стажантска програма, като след стажа и 
постигане на Наградата, младежите получават международно признат серти-
фикат;
•   Инструмент за повишаване мотивацията за личностно развитие и сер-
тифициране на знанията и уменията, придобити в сферата на неформалното 
учене;
•   Част от международна мрежа, предоставяща възможности за съвместни 
проекти и приключения, които остават за цял живот!








