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Проучване нагласите и очакванията на търсещите работа към работодателите, 
процесите на кандидатстване и започване на работа 

Приоритетни теми: 

• Да се проучи мнението на една голяма група от хора, които са в ролята си на търсещи работа.  
 

• Мнението на търсещите работа би могло да се използва за подобряване на политиките и процесите 
по подбор и ще се използват все по-често от работодателите.  
 

• Да се очертаят възможности за използване на обратната връзка на търсещите работа за 
подобряване на процесите по търсене и намиране на служители, създаване и развитие на 
работодателска марка, дори при развитие на уменията на специалистите по подбор и мениджърите, 
които се включват в процеса по избор;  
 
 

 
 
 



Проучване нагласите и очакванията на търсещите работа към работодателите, 
процесите на кандидатстване и започване на работа 

Информация за попълнилите проучването 

29% 

71% 

Пол на попълнилите анкетите респонденти 

Мъж Жена 

1% 1% 7% 

21% 

70% 

Брой години професионален опит 

Нямам Под 1 г. Между 1 и 5 г. 

Между 5 -10 г. Над 10 г. 



ТЕМИ,  
ТЕНДЕНЦИИ,  
ПРЕПОРЪКИ 



Колко често получавате обратна връзка непосредствено 
след изпращането на автобиографията за кандидатстване? 

36% 

59% 

5% 

Никога не съм получавал Понякога получавам Винаги получавам 

Тенденции и препоръки:  
• Очакването на кандидатите е да получават яснота, 

когато подават своите документи за работа.  
• Вече не е достатъчно да получават автоматизирано 

съобщение, че автобиографията им е получена. 
• Увеличаване на яснотата как е оценена 

кандидатурата на входящ етап и какви са 
следващите етапи на взаимен избор.   
 

 
Предизвикателство: 
• Увеличаване на предварителната информираност 

за кандидатите, за да вземат информирано 
решение в процеса си на кандидатстване. Това ще 
ще повлияе и на броя на кандидатствали случайно 
за позицията.  



По колко пъти се налага да изпратите кандидатурата си, 
преди да ви се обадят за интервю?  

Информация: 
  

До 5 
41% 

между 5 и 10 
33% 

между 10-20 
18% 

Над 20 
8% 

• Най-висок е процента на успеваемост, в който след  5 
кандидатствания се обаждат за интервю. Това може да 
се дължи на факта , че вече един голям процент от 
кандидатствалите биват канени сравнително бързо на 
интервю.  

 
• Все още значителен % 33 са случаите, в които на 

търсещите работа им се налага да кандидатстват между 
5 и 10 пъти. Една от най-вероятните причини е и 
нецеленасоченото кандидатстване за всякакви позиции.   



Кое не ви допада най-много в процеса на кандидатстване, 
когато си търсите работа? 

Следенето на много обяви 
18% 

Неясна информация за 
изискванията на компанията 
(напр. пол, възраст, които се 

считат за дискириминативни) 
23% Попълване на много 

документи и етапи по време на 
кандидатстване /преди да е 

ясно дали въобще се 
интересувате от позицията/ 

22% 

Липса на важна техническа 
информация за позицията 

(напр. натовареност, режим на 
работно време и други) 

37% 



Кое не ви допада най-много в процеса на кандидатстване, 
когато си търсите работа? 

Тенденции и препоръки: 
Към организациите:   
• Да се публикува още на първоначален етап важна техническа информация, която оказва влияние върху 

информирано решение за кандидатстване  
• Опростяване на етапите на кандидатстване и избор;  
• Подобряване на каналите (сайтовете за работа), така че да се улеснят и хората, търсещи работа, но и 

организациите;  
 

Към кандидатите: 
• Поради дискриминативни законови изисквания няма как да се публикуват всички критерии за заемане на 

позицията. Това често засилва усещането в кандидатите, че могат да повлияят на критериите на 
работодателя. Това е напълно погрешно вярване, защото най-вече те са сврързани с корпоративната 
култура и дори и да се направи изключение ще бъде трудно да се получи пълно напасване.   
 



Често 

Няколко пъти 

Никога 

Много рядко 

Често представянето на позицията е доста общо, но … 

Да случвало ми се е, но това е с цел да разбера малко … 

Не винаги знам дали имам интерес, защото повечето … 

0 50 100

Случвало ли ви се е да кандидатствате за работа, без да 
имате интерес или представа от самата позиция? 



Случвало ли ви се е да кандидатствате за работа, без да 
имате интерес или представа от самата позиция? 

Тенденции и препоръки: 
Към търсещите работа:  
 
• Големият процент на кандидатстващи, без да има конкретен интерес към определена позиция е 

тревожен; Още по-тревожно е, че има и процент на такива кандидати, които го правят често. За да се 
увеличи тяхната целанасоченост е по-добре да преминат през кариерна консултация, така че да 
променят начина на кандидатстване.  

• Това със сигурност затруднява работата на специалистите подбор и увеличава вероятността да се 
увеличи времето или да не се достигне до наистина подходящ за позицията кандидат (напр. Поради 
увеличеното време)  
 



Какво е водещото когато кандидатствате? 
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Бизнеса на компанията 

Интереса ми към позицията, за която кандидатствам 

Екипа и стила на мениджмънт 

Размера на възнаграждението 

Условията на работа /работно време,  атмосфера, офис, придобивки, кола за лично 
ползване и други средства за изпълнение на работата/ 

Перспективи за развитие 

Свобода и възможност да развия и приложа своите умения 

Всичко описано 

Да мога да съм максимално полезен на фирмата и с разчупено работното време.  



Какво е водещото когато кандидатствате? 

Тенденции и препоръки: 
• Успокоителен е процентът на хора, които си кандидатстват поради интереса към дадена позиция 
•  Леко притеснителен е фактът, че на второ място са посочени техническите параметри за заемане на 

дадена позиция (работно време, възнаграждение, атмосфера, технически средства за изпълнение и 
др.). Преди интереса към перспективите за развитие, екипа и стила на мениджмънт на компанията, 
както и бизнеса на компанията. За да може да бъде успешно едно кандидатстване трябва да има 
цялостна представа доколко ще бъде подходящ кандидата за компанията, позицията и екипа.  
 

Към организациите:  
• Мотивацията за кандидатстане е изключително важна да бъде изяснена на ранен етап, защото това 

влияе на цялостния интерес и влияние върху успеваемостта за реализация на едно работно място.  
 

Към търсещите работа:  
• Изясняване на основната причина, поради която си търсите нова работа е един от основните фактори, 

които биха могли да помогнат да бъдете избрани или не за дадена позиция. Скриването на 
информация би могло да попречи на специалиста подбор да ви изясни важни технически факти, които 
са част от това да сте удовлетворени на едно работно място.  



Колко бързо очаквате да ви се обадят след кандидатстване? 
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Колко бързо очаквате да ви се обадят след кандидатстване? 

Тенденции и препоръки: 
• Съществува нереалистично очакване за реакция от страна на търсещите работа да има реакция от 

страна на работодателя в рамките на една седмица от момента на кандидатстване.  
• Това може да е свързано и с бързината,  в която е започнал да се върти цикъла „кандидатсване-

намиране на работа“.  
• За да може да бъде бърз този процес трябва да има автоматизирано решение, в което да се селектират 

бързо и да се изпратят типови писма за одобрение/отхвърляне за следващ етап.  
 
 

Селектирането по документи е сравнително тежък административен процес, в който ако няма технологично 
решение за улесняване на специалистите, то този процес може да е по-дълъг, труден и неефективен.  
Дейностите на този етап обикновено включват групиране на кандидатите, тяхното уведомяване за статуса 
на кандидатурата им, но и продължаващите разговори с другите му колеги, включени в процеса.  



Колко време след кандидатстване за работа ви се обаждат за 
интервю или ви дават обратна връзка? 

До една седмица 
21% 

От една до две седмици 
23% 

Между две седмици до месец 
34% 

Над месец 
3% 

Не се обаждат и не 
дават обратна връзка 

на този етап 
14% 



Колко време след кандидатстване за работа ви се обаждат за 
интервю или ви дават обратна връзка? 

Тенденции и факти: 
• Общо 79% от компаниите са дали обратна връзка до месец.  
• Това е един от най-очакваните елементи в процеса на взаимно избиране. В същото време и напълно 

безсмислен, ако не са се спряли на вас като кандидат. Все още една голяма част от кандидатите дават 
прекалено голяма тежест на елемент, който е информативен и няма консултативен характер, а в 
същото време е много енергоемък.  

• Една голяма част от компаниите ще търсят решения как да автоматизират този процес, но 
автоматизираните решения няма да повишат удовлетвореността на кандидатите, защото те ще 
очакват по-персонално отношение към себе си и това трудно ще бъде променено.  

 
Препоръки: 
• Компаниите, които все още нямат технологично решение да бързо даване на обратна връзка е добре 

да потърсят такова, за да се улесни процесът на търсене.  
• Кандидатите да не залагат и губят време и ресурс в обратната връзка на компаниите, освен в чисто 

техническата част дали са се спряли или не са на тяхната кандидатура.  



Проучвате ли компанията преди да кандидатствате или преди 
първо интервю? Ако "да", какви канали използвате? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Повечето пъти не ги проучвам, прочетеното в обявата ми е достатъчно 

Проучвам компанията в социалните мрежи, за да се опитам да разбера за работната атмосфера и 
дейностите 

Проучвам уебсайта на компанията 

Търся мнения и препоръки от свои познати, в социалните мрежи или в сайтове за мнения за работодатели 

Не ги проучвам, позицията ми е по-важна 



Проучвате ли компанията преди да кандидатствате или преди 
първо интервю? Ако "да", какви канали използвате? 

Тенденции и факти: 
• Значителен процент – 68% от кандидатите търсят като източник сайтовете на компаниите. Все още голям процент 

от сайтовете на компаниите не съдържат достатъчно конкретна и подробна информация за предложените работни 
места, начина на подбор, както и по-интересни факти от атмосферата. Това предполага създаване на  

     по-интерактивно и конкретно съдържание на корпоративните сайтове и техните секции кариери. 
• „Препоръка от приятел“ има значителен процент заради доверието и достоверността на информацията, която се 

търси.  
• И на трето място е „информация, която се взима от социалните мрежи“, което предполага всички компании да 

бъдат „онлайн“ и с достатъчно актуална и публикувана информация. 
 
Препоръки: 
• Компаниите ще трябва да инвестират повече в разработване и поддържане на секцията си за работа на 

корпоративните си сайтове.  
• Също така ще трябва да работят ръка за ръка специалистите по човешки ресурси и „дигитален маркетинг“, за да 

може да се публикува в пространството достоверна информация, която да направи компаниите „по-видими“.  



Кой канал за намиране на работа считате за най-надежден? 
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Тенденции и факти: 
• За най-надежден източник (въпреки липсата на достатъчно техническа информация за позициите) кандидатите 

считат „сайтовете за публикуване на обяви“ – 63%, а за най-ненадежден „бюрата по труда“ с категоричните 86%. 
• Значителен процент – 49% е доверието в кандидатстване „през познат“, докато проактивния начин на 

кандидатстване по официалните канали за кандидатстване на компанията „без обява“ не се радва с висока степен 
на доверие, дори се счита за ненадежден източник (33% ненадежден, 37% ниска степен на надежденост).  

• Агенциите за подбор също се радват на ниска степен на доверие у кандидатите, като трябва да се потърсят  
     по-дълбочинно причините за тези резултати. Дали те се крият в трудностите за посрещане на изискванията на   
бизнеса с тези на кандидатите, дали в начина на работа на повечето агенции, но трябва да се потърсят нови начини 
за използване на този канал като успешен.  
• С най-ниски проценти са показани Job Fair. Може би този инструмент не е подходящ за всякакви специалисти и 

общо таргетиране, както и е дошъл момент за промяната му. 
 
Препоръки: 
• Да се потърсят начини за „изсветляване на информацията“ за работодателите, позициите, както и за процеса на 

кандидатстване. Може да бъдат използвани различни инструменти, които да подпомогнат този процес, но най-
важното правило е „достоверността“ на информацията.  

 

Кой канал за намиране на работа считате за най-надежден? 



Проучване нагласите и очакванията на търсещите работа към работодателите 
и процесите на кандидатстване и започване на работа 

Кой от сайтовете за работа считате за най-надежден и 
проверявате за публикуваните обяви 



Препоръчителни промени за работодатели   

1. ИЗСВЕТЛЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА Промяна на начина на публикуване на информация за позициите, така че 
да дава яснота за позицията, условията на работа и атмосферата в организациите.  

2. ИЗСВЕТЛЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА КАТО РАБОТОДАТЕЛ Създаване на реалистична представа за 
работодателите с положителните им страни и предизвикателствата им. (всички имат такива ). 
Присъствие на достоверна информация на корпоративен сайт, сайтове за обяви за работа, професионални 
и социални мрежи, икономически издания. Работодателите, за които не може да бъде проверена 
публично информацията, ще имат много затруднения за привличане на подходящи кандидати.  

3. ФОКУС ВЪРХУ ХОРАТА, НЕ ВЪРХУ ДОКУМЕНТИТЕ И АДМИНИСТРАЦИЯТА В ПРОЦЕСА НА ПОДБОР За да 
имат повече време специалистите по подбор, трябва да използват дигитализиран инструмент за 
структуриране и организиране на процесите.  

4. ИЗЧИСТВАНЕ НА ИЗЛИШНИ АДМИНИСТРАТИВНИ/ОЦЕНЯЩИ ЕТАПИ В ПРОЦЕСА НА ПОДБОР Попълване на 
апликационни форми ведно с автобиография, въпросници и други сходни, които губят много време на 
кандидатите, но и не носят кой знае каква стойност за работодателите или се застъпват като сфери на 
проучване.  

5. ВРЕМЕВО ОПТИМИЗИРАНЕ ще е наложително, за да може не изгубите подходящи кандидати в процеса. 
Процесите се въртят по-бързо и ако работодателите не са времево организирани ще е един от каналите им 
на загуба на ресурси в процеса на подбор.  
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