
Агенцията по заетостта набира кандидати за 
професионално дуално обучение в Германия 

 
 Включете се в германската програма “The Job of my Life” 

(MobiPro-EU) за 2016 г. 
 за професионално обучение на младежи до 27 г. 

  
Изискванията към младежите, които ще започнат обучението си 
през 2016 г. са следните: 
-  да са на възраст между 18 и 27 години (т.е. през първите 4 месеца на 2016 г. не 
трябва да навършват 28 години); 
-  да имат българско гражданство; 
-  да имат завършено средно образование, но да нямат магистърска степен; 
-  да живеят в рамките на ЕС, но да не живеят от повече от 3 месеца на територията 
на Германия. 
  
Дуалното професионално обучение /средно 3 години/ е част от 
образователната система в Германия и дава възможност успоредно с теоретичната 
подготовка по дадена професия да се придобият практически умения и опит на 
работното място. 
  
Подкрепата, на която могат да разчитат кандидатите от страна на работодателите и 
германската държава, е за следните разходи: 
- курс по немски език в страната по произход до достигане на ниво В1; 
- пътуване до Германия за започване на практика; 
- пътуване до Германия за започване на същинското обучение; 
- курс по немски език в Германия по време на практиката и/или 
същинското обучение; 
- едно пътуване годишно до България по време на учебната година; 
- заплата от страна на работодателя; 
- допълващо възнаграждение от страна на Федералната агенция по труда, 
до достигане на доход от 818 EUR/месец. 
  

Детайли за одобрените към момента проекти, както и описание 
на съответние професии са публикувани на сайта на EURES – 
България:    http://eures.bg  
Секция „Схеми за мобилност” – The job of my life. 
 
При проявен интерес, моля изпращайте: 

- автобиография на немски или английски език,  
- диплома за средно образование, преведена на немски език 

на имейл адрес: mobipro2016@az.government.bg 
Моля, в текста на имейла задължително посочете избрания от Вас 
проект/проекти и професия/професии. 
  
За всеки проект ще се провежда отделно интервю от представители на 
работодателя ! 
 
За допълнителна информация: М. Алтънова - EURES съветник, 073/88-67-11,  
стая 109 в „Бюро по труда” Благоевград – ул. Иван Михайлов 58 

http://eures.bg/
http://192.168.100.45/scp/l.php?url=mailto%3Amobipro2016%40az.government.bg&auth=a48d8170118adc7376a81876c07be288


 
 

“The Job of my Life” одобрени професии: 
 

Автомобилен бизнес администратор 

Бизнес администратор за маркетингови комуникации 

Бояджия със специалност оформление и ремонт 

Гериатричен специалист 

Готвач 

Градинар (отглеждане на храсти и дървета) 

Градинар със специалност градинарство и озеленяване 

Електротехник 

Електротехник на машини и съоръжения 

Животновъд в областта на говедовъдството 

Зидар 

Индустриален механик 

Инструменталчик-механик 

Конструктор-механик 

Майстор на дървени изделия /мебелист/; Дърводелец 

Механик в металургията и полуготовите индустриални стоки 

Мехатроник 

Мехатроник на автомобилна техника 

Мехатроник на хладилна техника 

Офис асистент в застраховането 

Професионален шофьор 

Пътен строител; Строител бетон и стоманобетон 

Работник металообработване 

Работник металообработване, Конструктор механик 

Ресторантьор 

Специалист плувни басейни   

Специалист по електроника – енергетика и техническо управление на 

сгради 

Специалист по електроника за устройства и системи 

Специалист по информационни технологии  

Специалист по информационни технологии – разработване на приложения 

Специалист по информационни технологии – системна интеграция 

Специалист по складиране 

Специалист по хотелиерство и ресторантьорство 

Специалист складова логистика 

Специалист търговия на едро и външна търговия с профил търговия на 

едро 

Специалист хранително-вкусови технологии 

Стругар/Фрезист 

Стъклар с профил прозорци и стъклени фасади 

Техник за санитарни и отоплителни инсталации и климатична техника 

Фермер 

Фризьор 

Хигиенист на сгради 

Хотелиер 

 


