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Програма CEO за един месец  
 
Adecco Group Bulgaria  

www.ceofor1month.com 
 
 

Регистрация за участие на: www.ceofor1month.com 
 

Краен срок за регистрация за участие: 16 април 2019  

 
Безработицата сред младите хора без съмнение е глобално явление. 71 милиона 
млади хора по света са безработни, но в същото време 40% от работодателите по 
цял свят твърдят, че изпитват трудности при намирането на подходящи 
кандидати, за да запълнят работни места в техните компании, тъй като липсват 
умения. Липсата на опит се споменава като един от основните проблеми. 

Групата Adecco, 
световен лидер в 
услугите за 
човешки ресурси, 
създаде програма 
CEO за един месец 
като инициатива за 
борба с младежката 
безработица и 
липсата на умения. 
Целта на 
програмата е да 
повиши 
пригодността на 
младите хора към 
пазара на труда.  
 
Програмата CEO за 
един месец се 
провежда за шеста 
поредна година, 
предлагайки на 
кандидатите с 
малък или никакъв 
трудов опит 
уникална 
възможност да 
работят с 
ръководителите на 
Adecco Group. Един 
талантлив 
кандидат ще 
преживее този 
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уникален опит в България рамо до рамо до изпълнителния директор на Adecco 
Group за България и Гърция, г-н Константинос Милонас. 
 
Перспективите за кариера на кандидата са, че получава практическо образование 
директно на работното си място. Adecco Group е петата най-атрактивна компания 
в света в класацията „Най-добрите работни места в света“ 2018. 
 
През 2018 г. Adecco Bulgaria получи около 500 заявления за главен изпълнителен 
директор за един месец, които бяха оценени от специализирания екип от 
консултанти на Adecco. Окончателният подбор на кандидата беше особено труден. 
Въпреки това, Ива Цолова се открои чрез взискателен процес на оценка и пое 
ролята на главен изпълнителен директор за един месец Adecco Bulgaria. 
 

 
 
Ива, завършила магистратура по предприемачество, след опита си в тази 
програма, стана съосновател на неправителствена организация, подпомагаща 
намиране на работа на хора с увреждания.   
  
Всички ние от групата на Adecco в България с нетърпение очакваме да 
приветстваме новия изпълнителен директор за един месец през 2019 г., за да 
сподели с нас неговите/нейните знания и опит, развивайки успешно себе си, като 
по този начин допринася и за усъвършенстването на услугите на Adecco Bulgaria.  
 
Ето защо бихме искали да съобщим за тази наша глобална инициатива на Вашите 
студенти и алумни, за да им дадем възможност да участват в това начинание и ще 
се радваме да помогнете в това усилие, а също и бихме били много горди, ако този 
млад човек се окаже възпитаник на Вашия университет! 
 
Изпращаме Ви прикачен файл с подробна информация за програмата за един 
месец. Също така прикачените файлове са и добра форма на комуникация, която 
да публикувате в своите канали и социални мрежи.  
 
Регистрациите за програмата приключват на 16 април 2019. 
 
Оставаме на Ваше разположение за допълнителна информация или разяснения. 
 

Мария Янева                                                                                  
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Ръководител Отдел                                                                      
„Постоянни назначения“     
0885-236 128  
mariya.yaneva@adecco.com                                                            

Adecco Bulgaria                                                                             
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