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Мислили ли сте какво е да плавате по океаните или да прекарвате дните си, работейки в 
близост до брега? Или да помагате на хората да се  радват на морето и брега отговорно и 
безопасно? Сините професионалисти в сферата на круизния туризъм правят точно това. 
От работа по екслпоатация и поддръжка на круизни плавателни съдове до предоставяне 
на туристически услуги, организиране туристически програми и  управление на персонал 
- има много възможности да изградите удовлетворяваща кариера. Круизният туризъм е 
бързоразвиващ се глобален сектор - научете повече от Центъра за сини кариери! 
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КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ СИНЯ КАРИЕРА: ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ
КЪМ СЕКТОРА НА КРУИЗНИЯ ТУРИЗЪМ ОЩЕ ДНЕС!
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Кариерите в сектора на круизния туризъм, като персонал на круизни 
кораби, екскурзоводи или туроператори, са част от Синята 
икономика. Сините професионалисти обичат да бъдат в морето или в 
близост до него, те уважават и опазват околната среда, те се радват 
да срещат и да работят с различни групи хора, те са гъвкави и 
приспособими към широк кръг от предизвикателства и получават 
значително възнаграждение.
Кариерите в круизния туризъм са свързани с яхти и кораби, така че 
да можете да прекарвате времето си близо до брега или на 
плавателни съдове, да изучавате туристическия бизнес и 
технологията на круизния туризъм от първа ръка и да създавате 
приятелски и колегиални кръгове през целия живот. Поради 
високата динамичност на работа в Синята икономика, добрите 
професионални постижения често се възнаграждават с бързо 
израстване в йерархията на организацията. Вие ще бъдете 
подготвени за различни възможности за кариерно развитие в 
резултат на вашия опит и изградените бизнес и лични връзки, ще 
имате възможност да получите финансова сигурност, на която 
сините професионалисти обикновено се радват от ранна възраст.
Ако това ви звучи интересно, то тогава се присъединете към 
общността на круизния туризъм и станете потенциален кандидат за 
Синя кариера и възпитаник на нашите ментори! Нашата инициатива 
„Център за Сини кариери“ ще ви подкрепи чрез предоставяне на 
насоки за преквалификация, за повишаване и разширяване на 
уменията ви в сектора на круизния туризъм.
Последвайте ни като сканирате кодовете по-долу с вашето мобилно 
устройство или просто посетете 
www.bluecareers.org.

Очакваме  да се свържете с нас!

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

Център за сини кариери 
(МЕНТОР) - България  е тук, 
за да Ви съдейства
9003 Варна, България
кв. Аспарухово,
ул. "Уилям Фруд" №1
(сграда на Център по хидро-и 
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


