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Мислили ли сте какво е да плаваш по океаните? Или какво е необходимо, за да се гарантира, че 
корабите, техните товари и пътниците пътуват ефикасно и безопасно? Професионалистите със 

Синя кариера в сектора на морския транспорт правят точно това. От работа по експлоатация на 
плавателни съдове и техническа поддръжка до управление на товари, пътници и помощни услуги 

има много възможности да изградите една  удовлетворяваща кариера. Морският транспорт е 
бързоразвиващ се сектор в световен мащаб: научете повече както за изброените, така и за други 

професии от Центъра за сини кариери!

www.bluecareers.org

КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ СИНЯ КАРИЕРА: ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ
КЪМ СЕКТОР МОРСКИ ТРАНСПОРТ ОЩЕ ДНЕС!
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Кариерите в секторите на морския транспорт като корабоплаване, 
пристанища, корабостроене и кораборемонт са част от Синята 
икономика. Сините професионалисти обикновено обичат да 
пътуват, наслаждават се да срещат и да работят с различни групи 
хора, те са г ъвкави, адаптират се към широк спект ър от 
предизвикателства и получават значително заплащане.
Тъй като кариерите в морския транспорт са международни, вие ще 
можете да посещавате и да живеете в различни държави и култури, 
да научите за международния бизнес и технологиите от първа ръка, 
да създавате дългогодишни приятелства и връзки с колеги. Поради 
високата динамичност на работа в Синята икономика добрите 
професионални постижения често се възнаграждават с бързо 
израстване в йерархията на организацията. Ако и когато решите да 
се установите за постоянно на брега, вашият международен опит, 
както и тези бизнес и лични връзки ще бъдат вашата основа, да не 
г о в о р и м  з а  ф и н а н с о в а т а  с и г у р н о с т,   н а  к о я т о  С и н и т е 
професионалисти обикновено се радват от ранна възраст.

Ако това ви звучи интересно, то тогава  се присъединете към 
общността на морския транспорт и се превърнете в бъдещ кандидат 
за Синя кариера и възпитаник на нашите ментори! Нашата 
инициатива "Център за Сини кариери" ще ви подпомогне чрез 
предоставяне на напътствия за преквалификация, за повишаване на 
квалификацията и разширяване на уменията ви в секторите на 
морския транспорт.

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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От Вашия екип МЕНТОР

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


