
Добре дошли в HR BOOTCAMP, третата по ред
рекрутмънт академия, организирана от Manpower
България, този път достъпна за всеки, който има
афинитет към човешките ресурси, иска да изгради
основи, да доразвие знания и умения или да се
преквалифицира в сферата.

С HR BOOTCAMP вие не само ще надградите
теоритичните си знания, но и ще получите ценен
практически опит от доказани в работата си
професионалисти. 

След приключване на академията, вие ще получите
сертификат за нейното успешно завършване. В края на
академията всеки един от участниците ще бъде
поканен на специално нетуъркинг събитие със
специалисти от различни индустрии.

HR BOOTCAMP
Talent Acquisition Academy

04.10-21.10
На живо и онлайн
гр. София, бизнес център GORA, Manpower България
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Организационни структури - Кой кой е?

Йерархични, функционални, хоризонтални и разделящи организационни структури
- присъствие и разбиране
Как се насочват определени дейности, за да се постигнат целите на дадена
организация

Лектори: Калоян Беличовски и Мария Ангелова

Първи контакт с кандидат

Първият контакт е от съществено значение, тъй като няма втори шанс за първо
впечатление
Ключът към успешната комуникация с кандидатите
Правила, които трябва да следваме, когато се свързваме с бъдещ кандидат

Лектори: Мария Ангелова и Десислава Цанкова

Привличане на таланти в социалните мрежи (Facebook,
Instagram)

Какво е рекрутмънт в социалните мрежи?
Предимства на използването му във вашата стратегия за набиране на персонал
Разкриване на най-добрите социални мрежи за сорсинг
Персонализиране на вашата стратегия за привличане на персонал

Лектор: Мария Декова

Ефективни техники за интервю онлайн и F2F
Лектор: Петя Павлова

LinkedIn за истински хедхънтъри
Лектор: Ваня Дончева

HR BOOTCAMP
Теми

Първо впечатление в онлайн среда и при среща на живо
Бизнес етикет в онлайн комуникацията
Трикове по време на интервю

Boolean търсене
LinkedIn профили 
LinkedIn търсене - премиум профили
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Ефективни техники за масов подбор

Очаквания на мениджърите, професионална консултация и споделяне на добри
практики
Техники за масово набиране на персонал
Организиране на процеси за интервюта и срещи с екипа
Онбординг и успешно завършване на проект

Лектор: Калоян Беличовски

IT рекрутмънт – технологиите и ролите в детайл
Лектор: Ваня Дончева

BPO/SSC рекрутмънт – запознаване с ролите и
спецификата на индустрията

Какво представлява BPO/SSC? - разбиране на ключови термини и видове услуги
Защо BPO/SSC? - Ключови двигатели и ползи
Запознаване с BPO/SSC Роли - примери и практика
Рекрутмънт практики в BPO сектора

Лектор: Мария Декова

Автоматизация за набиране на персонал
Лектор: Иван Шербанов

Автоматизация в комуникацията с клиенти и кандидати
Автоматизация на процесите при сорсинг и селекция
Ускоряване на процесите
Автоматизиране на документация, оферти, обяви, визуализации
Управление на бази данни

Преживяване на кандидата - формула на успеха
Лектор: Розалия Стоилова

Първо впечатление – добри практики и често срещани грешки
Поведение и комуникация с кандидата
Обратна връзка
Стъпки в процеса по подбор
Полезни трикове
NPS score

Жизнен цикъл на разработване на софтуер (SDLC)
Основни технологии - front end, back end, DevOps / System Administration 
Роли
StackOverflow и GitHub

Теми
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Изграждане на мрежа от таланти
Лектор: Ваня Дончева

Управление на различни поколения на работното място
Лектор: Ивелина Петкова

Специфики и характеристики на различните поколения в организацията
Техники за успешна комуникация и свързване на различните хора и отдели в
компанията
Изграждане на мост между поколенията в организацията
Даване на конструктивна обратна връзка
Психологически похвати за по-доброто разбиране и свързване с различните
възрастови групи при подбора и адаптирането в работната среда

Управление на HR проекти

Ефективно планиране на управлението на човешките ресурси
Придобиване и управление на проектен екип (където не всеки е част от HR)
Разработване на членове на екипа и процеси
Ефективност на разходите за HR проекти

Лектор: Мария Стоева

Кариерно консултиране за развитие на таланти
Лектор: Розалия Стоилова

Оценяване по време на подбора
Лектор: Розалия Стоилова

Какво представлява кариерната консултация?
Компоненти на кариерното консултиране
Кариерната консултация като добавена стойност в подбора
Кариерната консултация за развитие на хората в организацията

Какво представлява оценката? Видове оценка и техните предимства
Методите за оценка като част от процеса по подбор за различни позиции
Как да изберем подходящия метод за оценка
Интерпретация на оценката и взимане на решение

Как да привлечем правилните таланти?
Къде да намерите таланти?

Теми
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Личен брандинг като рекрутър

Откриване на силните ни страни
Кои сегменти искаме да развием по професионалния си път?
Присъствието ни пред кандидати и партньори
Как името ти да работи за теб?

Лектор: Калоян Беличовски

Геймификация в процеса по подбор
Лектор: Розалия Стоилова

Какво представлява геймификацията?
Геймификацията като част от процеса по подбор - примери от практиката
Ефект от геймификацията върху работодателската марка и преживяването на
кандидатите
Gamelearn симулация за вътрешна комуникация - MARS

Тенденции на пазара на труда

Икономиката ще нарасне - с ограничена работна сила
Хибридна версия на работната среда - набиране отвсякъде
Техники за задържане на ключови служители
Как да се намали възможността за прегряване на работното място?

Лектори: Калоян Беличовски и Десислава Цанкова

Взаимодействие с кандидата и работодателска марка
Лектори: Петя Павлова и Мария Ангелова

Методи за картографиране на пазара (Талънт мапинг)
Лектори: Мария Динева и Розалия Стоилова

Какво е картографиране на пазара, какви инструменти са необходими и как да
систематизираме необходимата информация?
Как картографирането на пазара може да помогне на организацията и какво
можем да постигнем чрез този процес?
Препоръки за картографиране на пазара на таланти

Задължителни фази в комуникацията с кандидати
Изграждане на дълготрайно партньорство с кандидатите
Работодателската марка като твой личен бранд
Как да вдъхнем живот в работодателската марка?

Теми
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HR LEGAL / Трудово право в детайли

Видове трудови договори - срочни и безсрочни.
Видове трудови договори за полагане на допълнителен труд - при един и същ
работодател, при друг работодател, за определени дни от месеца.
Допълнителни споразумения.
Уведомления на НАП на основание чл. 62, ал.3 - срокове и начин на подаване.
Граждански договори - видове, разлика между трудови и граждански договори.
Трудови договори съдържание - законово съдържание, договорно съдържание,
задължителни реквизити на трудовия договор.
Прекратяване на трудови договори - прекратяване на срочни трудови договори,
прекратяване на основен трудов договор, прекратяване на допълнителен договор,
видове обезщетения при прекратяване на трудов договор.
Отпуски - Платен отпуск (размер и начин на използване), допълнителен платен
годишен отпуск (видове и начин на ползване), отлагане на платен годишен отпуск и
погасяване по давност.
Промени в Кодекса на труда в сила от 2022 г.
Често срещани казуси в практиката

Лектори: Мирослава Мишева и Светлана Николова

Теми



Дата Час Лектор Тема

04.10 12:00-13:00   

04.10 13:00-17:30 Калоян Беличовски
и Мария Ангелова

Организационни структури -
Кой кой е?

05.10
09:00-14:00
(почивка
12:00-13:00)

Мария Ангелова и
Десислава Цанкова

Първи контакт с кандидат

05.10 14:15-16:15 Ваня Дончева
Изграждане на мрежа от

таланти

06.10
09:00-18:30
(почивка
12:00-13:00)

Петя Брашникова
Ефективни техники за интервю

онлайн и F2F

07.10
09:00-17:30
(почивка
12:00-13:00)

Ваня Дончева
LinkedIn за истински

хедхънтъри

08.10
09:00-17:30
(почивка
12:00-13:00)

Калоян Беличовски
Ефективни техники за масов

подбор

09.10    

10.10 15:00-20:30 Ваня Дончева
IT рекрутмънт - технологиите и

ролите в детайл

HR BOOTCAMP
Програма

Почивен ден

Откриване на академията



Дата Час Лектор Тема

11.10 15:00-17:00 Ваня Дончева
IT рекрутмънт - технологиите и

ролите в детайл

11.10 17:30-20:30 Мария Декова
BPO/SSC рекрутмънт -

запознаване с ролите и
спецификата на индустрията

12.10 15:00-16:00 Мария Декова
BPO/SSC рекрутмънт -

запознаване с ролите и
спецификата на индустрията

12.10 16:30-20:30 Мария Стоева Управление на HR проекти

13.10 15:00-17:00 Мария Стоева Управление на HR проекти

13.10 17:30-20:30 Ивелина Петкова
Управление на различни

поколения на работното място

14.10 15:00-17:00 Мария Декова
Привличане на таланти в

социалните мрежи
(Facebook,Instagram, TikTok)

14.10 17:30-20:30 Петя Брашникова и
Мария Ангелова

Взаимодействие с кандидата и
работодателска марка

15.10
09:00-14:00
(почивка
12:00-13:00)

Калоян Беличовски
и Десислава

Цанкова
Тенденции на пазара на труда

HR BOOTCAMP
Програма



Дата Час Лектор Тема

15.10 14:30-18:30
Мирослава Мишева

и Светлана
Николова

HR LEGAL / Трудово право в
детайли

16.10    

17.10 15:00-18:00 Мария Динева и
Розалия Стоилова

Методи за картографиране на
пазара (Талънт мапинг)

17.10 18:30-20:30 Розалия Стоилова
Геймификация в процеса по

подбор

18.10 15:00-18:00 Розалия Стоилва
Кариерно консултиране за

развитие на таланти

18.10 18:30-20:30 Калоян Беличовски Личен брандинг като рекрутър

19.10
14:00-20:30

(почивка
16:00-16:30)

Иван Шербанов
Автоматизация за набиране на

персонал

20.10 14:00-17:00 Розалия Стоилова
Оценяване по време на

подбора

20.10 17:30-20:30 Розалия Стоилова
Преживяване на кандидата -

формула на успеха

21.10 17:00-20:00   

HR BOOTCAMP
Програма

Събитие и връчване на сертификати

Почивен ден
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Общ график

Целодневни присъствени обучения04.10-08.10

Връчване на сертификати + 
нетуъркинг събитие21.10

Следобедни онлайн обучения17.10-20.10

Целодневно присъствено обучение15.10

Почивен ден09.10
Следобедни онлайн обучения10.10-14.10

Почивен ден16.10

Цена

За повече информация и регистрация за участие в
академията: hrbootcamp@manpower.bg

За оптималното провеждане на академията, местата са
ограничени до 16 човека. Запишете се сега!

500 EUR
Цената е без включен ДДС. 
В цената са включени всички обучения на живо и онлайн, кафе и вода по време на обученията на живо, материали,
свързани с лекциите, издаване на сертификат за завършване на курса, както и присъствие на закриващото нетуъркинг
събитие.
Сумата от 500 EUR може да бъде заплатена наведнъж или на две равни вноски от по 250 EUR без оскъпяване.
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С офиси в над 80 държави в цял свят, ManpowerGroup е глобален лидер в
постоянната и временната заетост, като осигурява решения за оптимизацията на

бизнеса и конкуренстоспособността за организации от всякакви размери. В
Manpower България сме приели и въвели добрите глобални практики и от

навлизането ни на пазара през 2006-та година досега развихме и продължаваме да
развиваме нашата експертиза до най-високите възможни нива.

 
Съгласно приложимото в Република България и в Европейския съюз

законодателство, Ви информираме, че събирането на лични данни се извършва в
съответствие с всички изисквания и стандарти спрямо политиката ни за

поверителност (https://manpower.bg/termsofuse). С предоставянето на своята
информацията, Вие се съгласявате тя да бъде обработвана за настоящите цели.


