
 
 

Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) е изследователско звено 

на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Реномето на ИССИ е 

признато от редица организации- партньори и е подплатено с публикациите, 

предоставяни в ролята ни на национален кореспондент на Европейската обсерватория 

по индустриални отношения към Европейската фондация за подобряване на условията 

на живот и труд, Глобалната мрежа на синдикатите за изследвания (GURN) към 

Международната организация на труда (МОТ), Мрежата по колективно договаряне към 

Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и др. 

 

ИССИ на КНСБ търси да назначи изследовател в областта индустриалните отношения 

и социалната политика.  

 

Основни длъжностни задължения: 

1. Анализиране състоянието и тенденциите в индустриалните отношение и 

социално-икономическите показатели в България; 

2. Изготвяне на анализи и експертизи по конкретни процеси в индустриалните 

отношение, вкл. на секторно, отраслово и браншово равнище; 

3. Събира информация от основните членове на КНСБ по теми, които 

представляват интерес за изследователска и аналитична работа; 

 

Изисквания за заемане на длъжността: 

- минимум завършено висше образование ОКС „бакалавър“ по социални или 

икономически науки; 

- умения и/или опит в разработване на методология и инструментариум за провеждане 

на социологическо изследване, работа на терен, обработка и анализ на резултатите; 

- познания и интерес в областта на социологическите анализи (предимство имат 

кандидатите, които умеят да правят емпирични изследвания и да боравят с големи 

масиви от бази с данни); 

- владеене на английски/ немски/ френски език на работно ниво; 

- комуникативност и умение за работа в екип; 

- аналитичност, организираност, експедитивност, отговорност и лоялност към 

организацията и нейните ценности. 

 



 
 

Допълнителни квалификации, даващи предимство: 

- владеене или ползване на втори чужд език;  

- ОКС „магистър“ или ОНС „доктор“ (вкл. настоящи докторанти, които не са още 

отчислени с право на защита) по социални или икономически науки;  

- владеене на софтуерни програми за обработка на социологически и статистически 

данни (SPSS, STATA, Excel/Pivot ); 

КНСБ и ИССИ предлагат: 

- трудов договор при условията на 8 часов работен ден; 

- професионални обучения и възможност за развитие; 

- възможност за допълнителна работа по международни и европейски проекти и 

програми. 

 

Ако проявявате интерес към изследователска работа и желаете да работите в ИССИ 

на КНСБ, очакваме Вашата автобиография (изготвена на български език и по 

европейски образец) на имейл lkostov@citub.net и rantova@citub.net .  

Всички кандидати ще получат обратна връзка дали ще бъдат поканени на интервю.  

Подадените документи ще бъдат разглеждани в пълна конфиденциалност, съгласно 

ЗЗЛД! 
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