Харесайте нашата Фейсбук страница, за да
научите още много новини, събития и кариерни
предложения!

Център за кариерно развитие

Събития
м. ноември и декември 2018 г.
 Информационна среща насърчаване на предприемачеството по ОП – „Млад
предприемач“ - стартирай бизнес в дигиталната ера“
Семинарна зала на библиотеката
08 ноември 2018 г. от 13:00 ч.
Тази среща, ще протече като кратък уъркшоп и дискусия с цел да запознае младежите за
отворената програма на обучение, която ще стартира през януари 2019 г. На
заинтересованите ще бъде предложено да се включат в безплатни обучения по
предприемачество.

 Представяне на компания FOURTH
Галерия „УниАрт“, Корпус 1
14 ноември 2018 г. от 14:00 ч.
Компания Fourth Bulgaria има ползотворно сътрудничество с НБУ от няколко години.
Изгради модерна компютърна лаборатория в зала 706, корпус 2, организира технологични
семинари със студентите, участва с лекторски състав в курсове на НБУ. Развива софтуер в
областта на туризма. Представителите на Fourth Bulgaria ще запознаят присъстващите
студенти с профила на организацията.

 „Кариера за теб“ - Дарик радио в партньорство с Фондация „Заедно в час“
Фоайе на Корпус 2
21 ноември 2018 г. от 11:00 ч.
Кариера за теб“, в партньорство с Фондация “Заедно в час” организира срещи на живо като
се позиционират с щандове в няколко водещи университета в София, за да достигне още
по-успешно до младите хора, на които им предстои професионална реализация. По този
начин цели да провокира студентите сами да споделят какви са бъдещите им кариерни
планове, за какво мечтаят и до колко са запознати с възможностите, които се откриват пред
тях.
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 „Бирени истории и стажове“, среща с Carlsberg Bulgaria в НБУ
214 зала, корпус I
21 ноември 2018 г. от 16:20 ч.
Carlsberg Bulgaria започва кампанията си за разпространение и привличане на участници
за своята стажантска програма в производството на пиво. Стажовете са платени за 3+
месеца и са подходящи за студенти.

 Изграждане на ефективно онлайн присъствие - Google Дигитален гараж
Семинарна зала на библиотеката
22 ноември 2018 г. от 13:00 ч.
Дигитален гараж е програма, която се реализира в България и помага на хората да
подобрят дигиталните си умения безплатно. Програмата предлага онлайн и офлайн
обучения, създадени от Google, които допринасят за разрастването на бизнеса онлайн,
следвайки собствено темпо и придобиване на познания чрез гъвкави и персонализирани
уроци. Кампанията в България стартира през месец май 2018 г. и ще продължи до края на
2018 г.

 Семинар – представяне на възможности за стаж - Смартком България АД
Семинарна зала на библиотеката
06 декември 2018 г. от 13:00 ч.
Представяне на съвременните технологии за производство и проектиране на интегрални
схеми и на системите за тяхното автоматизиране. Представяне на работата на фирма
“Смартком България АД” в разработката на различни модули от системите за
автоматизация, както и на възможностите за стажове и кариерно развитие на студентите.

