Комуникационна информация за изложители на
ДНИ НА КАРИЕРАТА - ИТ, Комуникации и Аутсорсинг
Благодарим Ви за участието във ДНИ НА КАРИЕРАТА - ИТ, Комуникации и Аутсорсинг 2021!
Кратък анонс:
Нашият екип ………….участва в Career Days: IT, Communications, Outsourcing 2021 / Дни на
кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг. Търсиш нови професионални
предизвикателства?
Професионални възможности те очакват през октомври.
Входът е свободен, но местата са ограничени – затова се регистрирай още сега:
https://careerdays.bg/bg/it-careerdays/students
#ДниНаКариерата #JobTiger #крачканапред

Линкове за участници:
Линк за регистрация на посетители за виртуалния ден: https://careerdays.bg/bg/itcareerdays/students & https://app.brazenconnect.com/a/jobtiger/e/oPpl3
Линкове към събитията в социалните мрежи: LinkedIn събитие & Facebook събитие
Сайт: it.careerdays.bg

Визуални материали за разгласа:
Всички визуализации можете да свалите от тук:
https://jobtiger.sharepoint.com/:f:/g/EhAdfDHwuq9MmL0cgwglFuABCdBkO9JqUNMbMu2S_KIWjw?e=Z
Hm7cc

Прессъобщение:

Събитията за кариера в секторите IT, Комуникации или Аутсорсинг
ще се проведат през октомври
Петте събития от серията през октомври ще дадат шанс на хора от цялата страна за
кариерно развитие, нова работа или стаж.
Тринадесетото издание на специализирания секторен кариерен форум ще се проведе виртуално и
присъствено. Десетки водещи компании ще търсят своите нови служители и стажанти.

Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг 2021 са насочени към тези, които искат да се
развиват професионално в областта на информационните технологии и телекомуникациите и към
всички, които владеят чужди езици и желаят по-добра реализация на знанията и уменията си.
За да свърже търсещите работа и открояващите се работодатели, форумът ще се проведе в четири
града на живо и онлайн за цялата страна:
София - 7 октомври, НДК, ет. 5
Пловдив - 12 октомври, Пловдивски панаир, Конгресен център
Варна - 14 октомври, Rosslyn Hotel Dimyat
Габрово - 19 октомври, Технически университет, Библиотека
Виртуален ден - 20 октомври на платформата на Brazen Technologies
Подробности за програмата на изложенията и пълен списък на фирмите, които ще търсят кадри
на Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг 2021, вижте тук: it.careerdays.bg
Входът е свободен, но местата са ограничени – затова се регистрирай още сега на:
https://careerdays.bg/bg/it-careerdays/students
Събитието се организира от компанията за комплексни HR услуги JobTiger
Бронзов спонсор на събитието Accenturе.
Здравето и спокойствието на посетителите и изложителите на форумите е приоритет за
организаторите и събитията на живо ще бъдат проведени при спазване на всички разписани
мерки за сигурност!
Организатор: JobTiger. Партньори: Столична община, направление „Дигитализация, иновации
и икономическо развитие“- Иновативна София, AIBEST, Областна Администрация – Пловдив,
JobTiger.tv, HR Industry, Тракия икономическа зона, b2b Media, сп. Журнал за жената, KALDATA,
ABLE Mentor, Legion Run, ISIC International student identity card, EVENTIPLIER u Career revolution by
Voca Academy.
За повече информация, интервюта и въпроси: events@jobtiger.bg, 088 408 6003 и 0882 364 456

Career Events in IT, Communications and Outsourcing Will Be Held in
October
The five events in the series in October will give people from all over the country a chance for career
development, a new job or an internship.
The thirteenth edition of the specialized sectoral career forum will be held virtually and in person. Dozens
of leading companies will be looking for their new employees and interns.

Career Days: IT, Communications and Outsourcing 2021 are aimed at those who want to develop
professionally in the field of information technology and telecommunications and at all those who speak
foreign languages and want a better realization of their knowledge and skills.
Connecting jobseekers and outstanding employers, the forum will be held in four cities live and online
across the country:
Sofia – October 7th, National Palace of Culture, fl. 5
Plovdiv – October 12th, International Fair Plovdiv, Congress Centre
Varna – October 14th, Rosslyn Hotel Dimyat
Gabrovo – October 19th, Technical University
Virtual day – October 20th, Brazen Technologies platform
Details about the program of the exhibitions and a full list of companies that will be looking for staff at
Career Days: IT, Communications and Outsourcing 2021, see here: it.careerdays.bg
Admission is free, but places are limited – registration at: https://careerdays.bg/en/itcareerdays/students

The event is organized by the complex HR services company JobTiger.
Bronze sponsor of the event is Accenture.
The health and security of the visitors and exhibitors of the fairs is a priority for the organizers and the
live events will be held in compliance with all prescribed security measures!
Organizer: JobTiger. Partners: The Digitalization, Innovation and Economic Development department of
Sofia Municipality, AIBEST, Regional Administration-Plovdiv, JobTiger.tv, HR industry, Tracia Economic
Zone, b2b Media, “Jurnal za jenata” magazine, KALDATA, ABLE Mentor, Legion Run, ISIC International
student identity card, EVENTIPLIER and Career Revolution from Voca Academy.
For more information, interviews and questions: events@jobtiger.bg and 088 408 6003 and 0882 364
456

За повече информация и подкрепа:
Катрин Хрусанова katrin@jobtiger.bg +359 88 408 6003 и Величка Такева velichka@jobtiger.bg +359
882 364 456

