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От сайта на mfd.jaBulgaria.org, избери менюто 
Регистрация > Ученици студенти

КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАШ

http://mfd.jabulgaria.org/


Надолу в страницата ще
да намериш и всички
активни позиции!

КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАШ



КАК ДА РАЗГЛЕДАШ ПОЗИЦИИТЕ ЗА 
МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН?

Избери града, в който живееш.



ИЗБЕРИ СФЕРА, КОЯТО ТЕ ИНТЕРЕСУВА



КЛИКНИ ВЪРХУ
ИЗБРАНА ПОЗИЦИЯ И
ВИЖ ПЪЛНОТО Ѝ
ОПИСАНИЕ



НАТИСТНИ 
"СЪЗДАЙ АКАУНТ"

Хареса си позиция?

Направи си профил, за да
кандидатстваш.



Въведи 
име и фамилия;
имейла си;
парола. 

1.

** Можеш да се регистрираш и чрез профила си в Google
или LinkedIn.

2. Отбележи, че си съгласен/а с Правилата на използване
и Политиката за поверителност и с обработката на
личните ти данни.

3. Кликни върху Създай акаунт.

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ



След като получиш имейл за
потвърждение на акаунта, 

кликни върху Confirm registration,
за да активираш профила си.

ПОТВЪРДИ РЕГИСТРАЦИЯТА СИ!



Бутонът от имейла ти ще те пренасочи
автоматично към сайта на nPloy. 

Кликни върху Candidate login и попълни
данните си.

ЗАВЪРШИ ПРОФИЛА СИ



ЗАВЪРШИ ПРОФИЛА СИ

Горе вдясно кликни върху синята иконка и отиди в Профил. 



Можеш да качиш CV, ако имаш. 
Ако нямаш - можеш да попълниш данните си ръчно.

ЗАВЪРШИ ПРОФИЛА СИ



Ако нямаш
професионален
опит, просто
кликни върху
Продължи.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ



Виждаш, че е готово,
когато се появи отстрани, 
и можеш да добавиш
следващо.

Когато добавяш
образованието си,

кликни върху 
+Добави образование, 

за да бъде запазено.

ОБРАЗОВАНИЕ



За да впечатлиш компаниите и да намериш
правилното място, опиши подробно своите
умения.

Когато започнеш да пишеш в "Умения", ще
излезе списък, от който можеш да си избираш. 

Можеш  да въвеждаш на български или на
английски език.

Добави от 3 до 10 умения, след което кликни
върху Продължи.

УМЕНИЯ



 Започни да пишеш
език.

1.

ЕЗИЦИ
2. Избери ниво на
владеене на език.

3. Кликни върху 
+ Добави език.

*Задължително е да добавиш Български език в профила си.



ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛ

Ако искаш да добавиш повече от
един език, повтори стъпките от
предишния слайд.

Накрая кликни върху Продължи.



ФИНАЛЕН ПРЕГЛЕД

Хвърли един последен поглед върху
въведените данни. Ако всичко е наред,
кликни Запази.

Можеш да се върнеш да редактираш по
всяко време.



ПОСЛЕДНИ СТЪПКИ

Върни се в сайта на
mfd.jabulgaria.org

Със създадения профил, вече
ще можеш да кандидатстваш 

https://mfd.jabulgaria.org/registraciya-studenti


ПОСЛЕДНИ СТЪПКИ

Кликни върху избраната от теб позиция и ще
можеш да я разгледаш подробно. За да
кандидатстваш, кликни върху Кандидатствай.

Автоматично ще
изпратим профила
ти към компанията
и ще получиш
потвърждение в
дъното на
страницата.



ПОСЛЕДНИ СТЪПКИ

Не забравяй да попълниш декларацията за участие според
годините си!



ИМАШ НУЖДА ОТ ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПОМОЩ?

СВЪРЖИ СЕ С НАС
info@nploy.net

https://calendly.com/nploysales/manager-for-a-day?month=2022-01

