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Готови ли сте да се качите на борда и да се срещнете с вашата съдба като член на нашия 
специален екип от Сини професионалисти в сектора на морските аквакултури?

Интересувате ли се да получите вашата мечтана работа в нашия екологично чист воден 
екип? Обичате ли да сте начело във всяка ситуация, като същевременно да запазвате  

кариерните си възможности свежи? Ако отговорът ви е утвърдителен, то тогава 
разгледайте изброените примерни професии!

www.bluecareers.org

КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ СИНЯ КАРИЕРА: ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ
КЪМ СЕКТОРА НА МОРСКИТЕ АКВАКУЛТУРИ ДНЕС!
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Има няколко въпроса, които трябва да си зададете, преди да направите 
избор дали да преследвате синя професия в аквакултурите: обичате ли да се 
срещате и да работите с различни групи хора?  Гъвкави и адаптивни ли сте? 
Справяте ли се успешно в непрестанно променяща се среда? Харесва ли ви  
да работите със сладководни и морски организми? Бихте ли предпочитали 
да работите на открито, под вода или в лаборатория?
Изборът на Синя кариера в аквакултурите варира от основната работа на 
техник във ферма до тази на мениджърите и биотехнолозите и други 
специалисти по приложни науки.
Тъй като търсенето на риба се увеличава поради нарастването на 
населението в световен мащаб, аквакултурите са обещаващо решение, 
което произвежда почти половината от цялото количество риба, 
предназначено за изхранване на човека.
Аквакултурите  са  един от най-бързо развиващите се сектори за 
производство на храни, осигурявайки по-висококачествена храна за 
потребителите, които желаят да избират свежи и надеждни продукти, 
включително и тези, които са устойчиви или органично произведени. Ако 
аквакултирите се развиват и практикуват отговорно, то те биха могли да 
генерират трайни ползи за осигуреността от продоволствие в световен 
мащаб и икономическия растеж.
При това аквакултурите могат да помогнат на крайбрежните общности да 
разнообразяват дейностите си, като в същото време облекчат риболовния 
натиск и по този начин допринесат за опазването на запасите от дива риба.
Ако всичко това отговаря на вашите очаквания за една вълнуваща и 
възнаграждаваща работа, то тогава се присъединете към морската 
аквакултурна общност и станете потенциален кандидат за Синя кариера и 
ee възпитаник на нашите ментори! Нашата инициатива "Център за Сини 
кариери" ще ви подпомогне чрез предоставяне на насоки за преква-
лификация, за повишаване и разширяване на уменията ви в сектора на 
морските аквакултури.
Ако искате да се включите, моля последвайте ни като сканирате кодовете 
по-долу с вашето мобилно устройство или просто посетете
www.bluecareers.org .
Очакваме  да се свържете с нас! 

От Вашия екип МЕНТОР

www.bluecareers.org twitter.com/Blue_Career bit.ly/2CwhbjU linkedin.com/company/blue-career goo.gl/TPcWpy

Съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство по 
договор с Изпълнителна Агенция за малките и средните предприятия на 
ЕС (EASME) - „EASME/EMFF/2016/1.2.1.2/06/SI2.749365 – MENTOR“ www.bcc.marinecluster.com
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аеродинамика)

bcc@marinecluster.com
www. bcc.marinecluster.com

Центърът е част от 
партньорската мрежа от 
регионални центрове за 
сини кариери в Източно 
Средиземноморие и Черно 
море.
Кипър (главен офис) 
и регионални офиси в 
България, Гърция и Румъния


