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Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” , съфинансирани от Европейския 

социален фонд 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Проект BG05M9ОP001-2.018 -0043 "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на Община Завет" 

, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма“Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

ОБЩИНА ЗАВЕТ 

ВИ УВЕДОМЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА  

ТРУДОВА  БОРСА 

за активиране на икономически неактивни лица по Проект № BG05M9OP001-2.018-0043-C01 

"Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на Община Завет", финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

 

 03.12.2019Г. – 10:00 ДО 13:15 ЧАСА 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ – НЧ "САМОРАЗВИТИЕ 1902", УЛ. „ЛУДОГОРИЕ“ №19, 

ГР. ЗАВЕТ, ОБЩ. ЗАВЕТ, ОБЛ. РАЗГРАД  

           Община Завет, в качеството си на бенефициент  по проект № BG05M9OP001-2.018-

0043-C01 "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на община Завет", 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд има удоволствието да 

покани всички работодатели – физически и юридически лица за участие в трудова 

борса.  Целта на събитието е да се разяснят начините и необходимите документи за 

регистрация в Дирекция „Бюро по труда“, както и ползите от регистрирането за 

безработните лица, както и да се представят актуални свободни позиции при 

работодателите от региона.     

Трудовата борса се организира от „Ейтпланетс” ЕООД, която е изпълнител на дейност 1 

„Активиране на икономически неактивни лица“ съвместно с Агенцията по заетостта, с цел 

представяне на работодателите от община Завет и региона, информиране на лицата от целевата 

група за свободните работни места и подпомагане в трудова им реализация на пазара на труда.  

 ПРОГРАМА-ТРУДОВА БОРСА - ЗАВЕТ 

 

http://zavet-bg.com/zavetbgcom/e107_files/downloads/pr_novi19/tr_borsa.pdf
https://www.glavinitsa.bg/webfiles/menu/deinosti/proekti/saobshtenia_obiavi/2017/04/01/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0_-_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf

