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Готови ли сте да се качите на борда и да посрещнете съдбата си като член на нашия 
специален екип от Сини професионалисти в сектора за офшорен добив на нефт и газ? 

Интересувате ли се да получите Вашата мечтана работа и да работите във вълнуваща и 
предизвикателна среда? Обичате ли да сте начело във всяка ситуация, докато се 

наслаждавате на гъвкави и разнообразни задачи в уникална и мултикултурна атмосфера? 
Ако отговорът ви е положителeн, то тогава разгледайте изброените примерни професии!

www.bluecareers.org

КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ СИНЯ КАРИЕРА: ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ
СЕКТОРА ЗА ДОБИВ НА ОФШОРЕН НЕФТ И ГАЗ ОЩЕ ДНЕС!
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Светът на петрола и газа е свързан с използването на световните ресурси 
и винаги ще има нужда от хора, които да се занимават с тях, независимо 
дали става въпрос за устойчива или конвенционална енергия. 
Технологиите в тази област непрекъснато се развиват, така че винаги ще 
учите нови неща!
Когато си помислите за нефтения и газов сектор може да се досетите за 
петролни платформи и използването на тежки машини. За някои това е 
перфектната работна среда, с много промени, особено ако работата в 
офис е непривлекателна за вас. Въпреки това, много работни места в 
петролната и газова промишленост са базирани в лаборатории и офиси, 
така че имате добър избор на работна среда, която да предпочетете, 
възможност, която други работни места не могат да предложат.
Ако упражнявате Синя професия на офшорна петролна платформа, то 
вие ще работите дълги часове и продължителни периоди от време - 12-
часови смени за период до шест седмици. Но след като приключите с 
тaзи интензивна серия, ще получите същия период от време като 
почивка, което означава, че ще работите само в половината от цяла 
година. 
В допълнение кариерното израстване може да се случва много бързо 
въз основа на вашето служебно представяне.
Ако всичко това отговаря на вашите очаквания за една вълнуваща и 
възнаграждаваща работа, то тогава се присъединете към общността на 
сектора за добив на офшорен нефт и газ и станете потенциален кандидат 
за Синя кариера и възпитаник на нашите ментори! 
Нашата инициатива "Център за сини кариери" ще ви подпомогне чрез 
предоставяне на насоки за преквалификация, за повишаване и разши-
ряване на  уменията ви в сектора за добив на офшорен нефт и газ.
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!

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

От Вашия екип МЕНТОР

 Морски
транспорт

Aквакултури

Офшорен
добив на
нефт и газ

Круизен
туризъм

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


