Програма
1 ден – 13 март, 2012, вторник
От - до
11.00 – 12.00

11.00 – 12.00

Модули
Представяне на инициативата Youth @ Work

Говорители
Гергана Василева, United Partners

Youth@Work е инициатива за борба с младежката
безработица си поставя за цел да постигне това
като насърчи младите хора да станат
предприемачи и да започнат собствен бизнес.

Управляващ директор на
компанията, 15 годишен опит в
стратегическите комуникации и
Връзки с обществеността

Нещата, които трябва да знаеш, когато
стартираш бизнес
Представяне на Института за
предприемачи на Сиско

Светлан Станоев, Strategize!

Институтът предоставя комбинация от бизнес
курсове-работилници, менторинг и
съдействие, които целят успешната реализация
на предприемачите и мениджърите в България.
12.00 – 13.00

Млад и преуспяващ предприемач – умения и
знания

Основател и основен фасилитатор
в Института за предприемачи на
Сиско и управляващ партньор в
консултантски бутик Strategize!

Светлан Станоев, Strategize!

Кога да започна? Какви качества са най-критични
за успеха на старта? Как успешните
предприемачи виждат и оценяват бизнес
възможностите? Как да привлека финансиране?

Основател и основен фасилитатор
в Института за предприемачи на
Сиско и управляващ партньор в
консултантски бутик Strategize!

Бизнесът на бъдещето

Николай Ярмов , CEED

За силата на предприемачеството и ролята на
предприемачите и бизнеса, който те създават,
като движеща сила на една жизнена и
просперираща икономика.

Изпълнителен директор на CEED
България /Център за
предприемачество и управленско
развитие/ от създаването му

14.30 – 15.30

EURES България

Елена Видинска
EURES съветник за Малта и
Испания

15.30 – 17.00

Представяне на EURopean Employment Services,
европейски услуги по заетостта - мрежа за
сътрудничество между службите за заетост в
страните от ЕС
Консултации и дискусии със студенти

13.30 – 14.30

Толкова много идеи имам в главата си и всички те
са толкова добри и смели... Въпросите и
неизвестните са прекалено много...
Ще ги обсъдим заедно!
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Елена Митова, Счетоводна кантора
„Елиса ЕСА”
Консултант в областта на
счетоводството и
администрирането на фирми от
различни браншове
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2 ден – 14 март, 2012, сряда
От - до
10.00 – 11.00

Модули
Какво е добре да знаеш, когато
кандидатстваш за работа?
Търсенето на работа е работа и има своите
тънкости и специфики. Споделяне на опита на
екипа на JobTiger.bg за това как ефективно да
търсим работа.

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

Говорители
Надежда Ангелова
Кариерен консултант, Job Tiger –
кариерен сайт и HR компания

Как да подготвим бизнес план:

Николай Ярмов , CEED

Визия, мисия, знание и контакти, за да се
ускори растежа на бизнеса.

Изпълнителен директор на CEED
България /Център за
предприемачество и управленско
развитие/ от създаването му

Гъвкави практики на работа –

Александър Китов, Betahaus

Презентацията ще хвърли светлина върху
промените на работния процес, породени от
увеличаването мобилността на младите
професионалисти.

Графичен дизайнер и арт директор
в агенция за дигитална
комуникация artundweise GmbH в
Бремен
Александър Михайлов, Betahaus
Управление на неправителствена
организация - Politikfabrik,
Германия; участие в betahaus |
berlin
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