
                                                                                                                                    
 

                            

Wochen der deutschen Sprache (30. Mai – 15. Juni 2017) 

Einladung zur Veranstaltung „Trained in GermanY. Karriere mit der deutschen Sprache“ (1. 
Juni 2017, 12-18 Uhr, in der Aula der Universität Sofia  

 
Уважаеми дами и господа,  
 
в рамките на Седмиците на немския език в България (Wochen der deutschen Sprache in Bulgarien) 

Alumniportal Deutschland в сътрудничество с катедрата по Германистика и скандинавистика в СУ „Св. 
Климент Охридски“, Гьоте-институт и посолството на Федерална република Германия в София 
организира на 1 юни 2017 кариерен форум  

 
Trained in GermanY! – кариера с немски език 

 
Търсите квалифицирани кадри, които освен професионални умения притежават и добри познания по 
немски език и интеркултурни компетентности? Каним Ви най-сърдечно да участвате като изложител в 
кариерния форум, където можете да осъществите контакт с опитни и бъдещи специалисти от различни 
области. Събитието ще се състои на  

 
1 юни 2017, от 12:00 до 18:00 ч. в Аулата на Софийския университет 

бул. Цар Освободител 15, София 1000 
 

 
Alumniportal Deutschland и Гьоте-институт подпомагат контактите между немските фирми в България и 
така наречените германски алумни (хора, които са завършили образованието си в Германия, владеят 
немски или са свързани с някоя немска институция), като редовно организират кариерни събития. На 

онлайн-платформата Alumniportal Deutschland (http://www.alumniportal-deutschland.org) фирмите 
могат да се свържат с над 4000 германски алумни от България, от които да намерят подходящи експерти 
и кадри.  

 
Домакин на тазгодишното събитие е катедрата по Германистика и скандинавистика на Софийския 
университет, която с двете си специалности подготвя кадри, владеещи немски език и всички 
скандинавски езици, които могат да се реализират като учители, научни работници, преводачи, 
редактори, лектори в издателства, езикови асистенти, офис-асистенти и др.  

 
Преди събитието фирмите качват свободните си позиции в рубриката Jobbörse на Alumniportal 
Deutschland и посетителите могат предварително да ги видят и да се ориентират. По време на самото 
събитие Вие ще имате възможност за пряк контакт с кандидатите, които ще се представят пред Вас. 
Целевата група посетители са студенти от всички специалности, владеещи немски и други западни езици 
от всички университети в София, както и по-опитни специалисти с немски език. Рекламната кампания ще 
включва онлайн и печатна реклама, прессъобщения, интервюта в радиото и телевизиите.  

 
Броят на щандовете е ограничен на 25. При по-голям интерес ще се предпочитат фирми, които 

досега не са вземали участие в събитието. Срок за записване: 15 май 2017.  
 
Такса участие: 420 лева (без ДДС)  
*Таксите за участие нямат за цел финансиране на самото събитие, което се поема изцяло от 

организаторите. Те ще отидат в пълния си размер за кауза, свързана с поощряването на немския език, 
а именно за ремонтирането и обновяването на Германската библиотека в Софийския университет, 

http://www.alumniportal-deutschland.org/


                                                                                                                                    
 

                            

която е важен ресурс за всички изучаващи немски език студенти в Университета. Катедрата по 
Германистика и скандинавистика ще представи подробен финансов отчет за изразходването на парите 
след извършването на ремонтните дейности на всички фирми участници и партньори на събитието.  

 
Повече информация, както и актуализирана информация можете да намерите на  

http://www.alumniportal-deutschland.de/messe-bulgarien  
 
 
Контакт за записване:  
 
Мария Ендрева, Alumniportal Deutschland в България 

m.endreva@alumniportal-deutschland.org  
Tel. +359 879 329 383.  
 
 
С поздрав,  
 
 

       
 
Maria Endreva  Enzio Wetzel  Reneta Kileva  Marcus Haas  
Ansprechpartnerin des  Leiter des    Institut für Germanistik, Leiter des Kulturreferats  

Alumniportals Deutschland  Goethe-Instituts Bulgarien Universität Sofia  der Deutschen Botschaft  
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