
Уважаеми дами и господа,

Държите в ръцете си първия брой на каталога на HR Industry 2012 - 
изложение, представящо различни услуги и продукти за управление на 
човешките ресурси!

Постарахме се да обхванем всичко, което е нужно за успешната и 
ефективна дейност на един HR отдел – от подбор на персонал, услуги 
за временна заетост и оценка на представянето на служителите, през 
обучения и тренинги, консултантски услуги и одит, обработка на възна-
гражденията и софтуер за управление на ЧР, до животозастраховане и 
пенсионно осигуряване, трудова медицина и ваучери.

Това издание няма претенции да бъде пълно и изчерпателно, що се 
отнася до броя на организациите в отделните направления. Въпреки 
това сме сигурни, че то ще е безценен помощник на всеки мениджър по 
човешки ресурси.

Благодарим на всички, които се отзоваха на нашата инициатива и 
вярваме, че на следващото издание ще има още повече компании-учас-
тници!

Благодарим на Вас – посетителите, които с присъствието си потвържда-
вате необходимостта от организиране на този специализиран форум!

Благодарим и на нашия спонсор, Metlife за финансовата подкрепа, 
която оказа на начинанието!

С пожелания за успешна и спорна 2012 година,

Екипът на JobTiger.bg и JBF – Mastering Project Management
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Програма

 09.20 – 09.30 ч. Официално откриване на събитието
 09.30 – 17.30 ч. Работни срещи в зала „София”
 10.00 – 17.00 ч.  Презентации в зали „Бургас“ и „Русе“
 18.00 ч. Закриване на събитието

Презентации – зала „Бургас“

 10.00 – 10.45 ч.  За бизнес нуждите и как се случва промяна – погледът 
  на консултанта през няколко бизнес казуса –  
  Consulteam
 11.00 – 11.45 ч. Животозастраховането - ефективен инструмент  
  в ръцете на мениджъра ‘Човешки ресурси’– MetLife
 12.00 – 13.15 ч.  Как да повишите интереса към компанията си и  
  да привличате подходящи кандидати? – JobTiger
 14.00 – 14.45 ч. Диагностика на организационната ефективност –  
  Business Effect
 15.00 – 15.45 ч. Лидерски компетентностен модел – отправна точка  
  за подобряване на бизнес резултатите и устойчиво  
  развитие на организацията – IHR
 16.00 – 16.45 ч. Какви ще бъдат служителите ни през 2020 г. Стилове  
  на живот – нови ценности и манталитет – Adecco

Презентации – зала „русе“

 10.00 – 10.45ч.  Probook.bg – ново поколение HR мениджмънт.  
  Революцията започна!
 11.00 – 11.45ч. Интегрирани решения при международна мобилност  
  на персонала – Ernst & Young - Bulgaria
 12.00 – 12.45ч. Social benefits – an effective way to stimulate your  
  employees - Идънред България
 13.00 – 13.45ч. Усъвършенстването на човешкия потенциал в помощ  
  на организационния растеж  –  Wilson Learning Bulgaria
 14.00 – 14.45ч.  Талантите – новата сила – Manpower
 15.00 – 15.45ч. Gea Events - Актуални програми за тимбилдинг
 16.00 – 16.45ч. Вашата следваща фирмена среща! – Agenda.BG

зала „софия“

 17.00 – 17.45ч.  Корпоративен Ритъм Либера – изкуството на  
  активното слушане, комуникация и синхрон в екипа –  
  Libera Institute
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Представени сектори/ сфери на дейност:

    Подбор на персонал

    Оценка на представянето на персонала

    Услуги по временна заетост

    Обработка на възнагражденията (Pay-roll)

    Консултантски услуги и одит

    Обучения, тренинги, тимбилдинги

    Животозастраховане и пенсионно осигуряване

    Софтуер за управление на ЧР

    Трудова медицина

    Ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.

    Конферентни зали и хотели

    Друго
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1. ASTREA

2. Audit Advice Associates

3. Adecco Bulgaria

4. Agenda BG

5. Alfa quality

6. Antal International Bulgaria

7. Aha! ya

8. Best Western City hotel

9. BPP Professional Education

10. Bulwork

11. Business Effect

12. CATRO Bulgaria

13. CEED България

14. Consulteam

15. Easy consult

16. Edenred

17. Ernst & Young

18. ForTeam consult

19. GEA events

20. H-vision

21. ICAP България

22. Интерпред СТЦ - София

23. International Human Resources

24. In Your Hands

25. JobTiger

26. KPMG

27. СКБИ Кьокутен

28. Мотивирам.БГ

29. Зали “Люлин”

30. Libera Institute

31. Manpower

32. MetLife

33. Meta Reading

34. Mind Mapping

35. Нов български университет

36. Probook

37. PSG Payroll Services

 38. PEP

39. Synectica company

40. Sodexo

41. STRUCTOGRAM® България

42. Sys Consulting

43. CCL

44. TalentLink Bulgaria

45. Wilson Learning Bulgaria

46. Св. Пантелеймон

47. ДЕНИМЕД

48. A3-VD

49. ЕКО БИО МБ

50. ИСА-МИЛЕНИУМ 3

съдържание
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Audit Advice Associates

София 1618; ул. „Ангелов връх” 28А, вх.А 
т:  (00359) 888 174 375; E: neda.zareva@hrauditadvice.com

www.hrauditadvice.com

Основна дейност на Audit Advice Associates е независимо 
оценяване на приноса на функцията „управление на човеш-
ките ресурси” към представянето и развитието на бизнес 
организациите.
Audit Advice Associates разполага с най-големия пул от 
експерти в България, с опит в 12 различни бизнес сектора 
и над 20 теми отнасящи се до управлението на човешките 
ресурси. 
Audit Advice Associates предлага одитна експертиза и 
възможен последващ контрол по процеса на въвеждане на 
инструменти, политики и стратегиии, свързани със следните 
аспекти на управлението на човешки ресурси:

Администриране на процеси, свързани с управлението на •	
човешки ресурси; 
Планиране и бюджетиране на човешки ресурси;•	
Процеси и практики по набиране, подбор и назначаване;•	
Процеси и практики по обучение и развитие;•	
Управление на кариера и управление на таланти;•	
Политики и системи по измерване на представянето; •	
Процеси и практики по оценяване на представянето;•	
Системи за заплащане и възнаграждение;•	
Брандиране на работодателя;•	
Оценка и съставяне на „score cards”, отнасящи се до управле-•	
нието на човешки ресурси;
Позициониране на функцията „управление на човешките •	
ресурси” като бизнес партньор;
Оценяване на Организационна структура/развитие;•	

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САйТ:

ЗА фИРМАТА:

ОСНОВНИ 

  УСЛУГИ:

сфери на дейност: 

Подбор на персонал
оценка на представянето на персонала
услуги по временна заетост
обработка на възнагражденията  
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги

животозастраховане и пенсионно 
осигуряване
трудова медицина
ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели
софтуер за управление на Чр
друго



Only best fits
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Адеко България ЕООД

София 1766, Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 5Б, ет.2 
Тел: + 359 (2) 489 83 35; факс: + 359 (2) 489 81 90 

www.adeccobulgaria.com

Адеко е една от компаниите, включени в Fortune Global 500 
company като  водещ лидер в предоставянето на услуги в 
областта на Човешките ресурси. Регистрирана в Швейцария 
и ръководена от мултинационален екип, Адеко Груп предос-
тавя гъвкави схеми за управление на човешкия капитал. 

Като част от Адеко Груп, Адеко България присъства на 
българския пазар от 2006 година и оперира чрез своята 
мрежа от клонове в трите най-големи града - София, Варна и 
Пловдив. Централният офис е локализиран в град София. 

Адеко България предоставя цялостни решения в областта 
на управление на човешкия капитал като наемане и подбор 
на персонал, временна заетост, управление на проекти, 
обучения, аутсорсинг (изнесени услуги), HR консултации и 
други.

 

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САйТ:

ЗА фИРМАТА:

ОСНОВНИ 

  УСЛУГИ:

сфери на дейност: 

Подбор на персонал
оценка на представянето на персонала
услуги по временна заетост
обработка на възнагражденията  
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги

животозастраховане и пенсионно 
осигуряване
трудова медицина
ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели
софтуер за управление на Чр
друго



АДЕКО  
Вашият Работодател

АДЕКО
Вашият Бизнес Партньор

www.adeccobulgaria.com



ВДЪХНОВЯВАЩИ И РЕЛЕВАНТНИ ОБУЧЕНИЯ
Ние сме консутантска компания, която предлага 
широк спектър на обучителни решения с фокус върху 
подобряване на личната и екипна продуктивност. В 
обученията ни използваме изцяло интерактивни методики 
на обучение, гарантиращи максимална включеност на 
участниците и висока степен на задържане и приложимост 
на новите знания. 

ПОВЕЧЕ ОТ ЕКСПЕРТИ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА 
ФИРМЕНИ СЪБИТИЯ 
Фирмените събития, които АДЖЕНДА БГ организира 
са не само заредени с енергия и преживяване, но и се 
отличават със своята креативност и начина, по който 
подкрепят вашето послание. Много компании ни се 
довериха до момента за пълната организация на техните 
специални събития и фирмени срещи.

ТИЙМБИЛДИНГ С МАКСИМАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Нашите тиймбилдинг събития са интелигентни и 
провокиращи мисленето. Предназначени са за
подобряване на вътрешно-фирмената ви комуникация, 
споделяне и изграждане на доверие, ефективна работа 
в екип и приобщаване на нови членове, взимане на 
решения в екип и постигане на резултати, развитие на 
личностни качества, нагласи и поведенчески модели, 
които се отразяват на продуктивността. Разбира се, те 
също така са много забавни и завладяващи!

УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Можем да ви окажем съдействие в почти всички области 
на функцията HR. От нас може да получите изключително 
добре развити услуги по анализ на нуждите и изследване 
на ефекта от обучения, дейности по специализиран 
подбор и оценка - Recruitment & Assessment LAB. 
Притежаваме една от най-добре адаптираните за 
български условия методики за анализ на мотивационната 
среда и организационния климат в организацията.

1800 София, България
ул.”Братя Чакрин” 16

Моб. +359 877 23 3131
Офис: +359 878 

A-G-E-N-D-A (243632)
e-mail: office@agenda.bg

www.agenda.bg
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Aha!ya 

T: +35988743 3478; E: office@ahaya.bg
www.ahaya.bg

Аха!-подходът е начинът ни да сме полезни в:
Медиация на работното място (трансформиране на •	
тежащи конфликти в градивен ресурс);
HR консултиране и Коучинг: •	

привличане на точните хора; •	
подкрепа за развитие на ангажираност/мотивация, •	
екипност, продуктивност и организационна култура;
атестиране; •	
предоговаряне; •	
кариерно ориентиране.•	

Тематични срещи за взаимообмен на добри практики•	
Build Aha!-bridges every moment!

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САйТ:

ЗА фИРМАТА:

15











и … най-новата ни програма:CATRO България - дъщерно дружество на 
утвърдената в Австрия компания за развитие 
и управление на човешките ресурси - 
CATRO  Personalberatung, заедно със своите 
партньори:

die  Berater® - водеща консултантска компания 
за обучения –личностни, езикови, IT и други и

MAKAM Market Research институт за марке-
тингови изследвания, 

са обединени от мисията Human Concern.

Благодарение на представителствата ни в бързо развиващите се икономики в 
Централна и Източна Европа ние съчетаваме предимствата на международния  
и локалния опит и ноу-хау. Нашите експерти са водени от високи етични и 
професионални стандарти и от стремежа да създават добавена стойност за 
хората и организациите.

CATRO вече и в България!      

За контакт:  
1000 София, Алабин 8, офис 5
тел.: 02 987 30 36
Email: sofia@catro.com
Web: www.catro.com

Професионално консултиране и подкрепа във всички сфери и аспекти на 
управлението на човешките ресурси, специално напаснати на Вашите нужди. 

Не конкретен продукт, а индивидуален подход за разгръщане на Вашия личен 
потенциал и този на Вашата организация. 

Не по зададена рецепта, а в най-подходящото за Вас темпо, начин и в избраната 
от Вас посока за развитие на компанията:

Leadership Road ® 
Kак изглежда лидерството за Вас и Вашата компания? 

Ние можем да Ви помогнем да намерите Вашия уникален начин да бъдете 
успешни. Заедно ще изградим Лидера – във Вас самите, в екипа и в 
компанията Ви.  

Стъпка по стъпка, съобразено с Вашите индивидуални потребности и 
ресурси, експертно и обективно ще Ви подкрепяме при

• формулиране на целите Ви
• разкриване на силните Ви страни и потенциални области за развитие
• изграждане на смела и вдъхновяваща визия и 
• конкретни стъпки при нейното реализиране
с помощта на консултиране, обучения и допълнителни коучинг сесии.

Защото вярваме, че успехът рядко е случайност. 
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Leadership Road ® 
Kак изглежда лидерството за Вас и Вашата компания? 

Ние можем да Ви помогнем да намерите Вашия уникален начин да бъдете 
успешни. Заедно ще изградим Лидера – във Вас самите, в екипа и в 
компанията Ви.  

Стъпка по стъпка, съобразено с Вашите индивидуални потребности и 
ресурси, експертно и обективно ще Ви подкрепяме при

• формулиране на целите Ви
• разкриване на силните Ви страни и потенциални области за развитие
• изграждане на смела и вдъхновяваща визия и 
• конкретни стъпки при нейното реализиране
с помощта на консултиране, обучения и допълнителни коучинг сесии.

Защото вярваме, че успехът рядко е случайност. 
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ЗА КОНТАКТИ:

ЗА фИРМАТА:

 

Консултим – София, ул. Цар Иван Шишман 43, T: 9802254,   
E: cteam@consulteam.bg
Консулта Рисорсинг - София, ул. “Княз Борис I” 47А, ет. 2,  
T: 951 56 95, E: office@consulta-bg.net 
Консултим е създадена през 2000 г. от екип енергични хора 
с разнообразен опит, искащи да работят отвъд установените 
рамки на консултантския бизнес в Югоизточна Европа.
От 2011г. Консултим е част от GI Group – една от водещи-
те компании в света, предлагаща услуги за развиване на 
пазара на труда, съсредоточена в сферите на временното и 
постоянното назначаване, подбор и селекция, както и набор 
от допълнителни услуги.  Групата е представена в повече от 
20 страни в Европа, Азия и Америка.
В България в групата на Консултим влизат следните компании:
Consulteam Recruitment And Selection е специализиранa в подбо-
ра на среден и висш мениджмънт. фирмата разполага с база данни 
с повече от 46 000 кандидати във всички професионални сфери на 
средно и високо управленско ниво. Има успешни назначения във 
водещи български и международни компании. Oсновни дейности 
на Consulteam Recruitment And Selection: подбор и селекция, търсе-
не в бази данни, директно търсене, Outplacement, консултант под 
наем, администриране на персонал, обработка на възнаграждения, 
лизинг на персонал.
Consulteam Human Capital Bulgaria е водещ доставчик на 
консултантски услуги, обучение и развитие на персонал в Бъл-
гария. Партньори на компанията са Mercer, Thomas International, 
TACK International и TMI. Услуги, предлагани от Консултим ХКБ: 
Консултантски решения, Поръчкови обучения, Отворена програма 
за обучения, Индивидуално насочване, Одити за управление на 
човешките ресурси и проучвания на удовлетвореността на служи-
тели, Оценяване на персонал и др.
Consulta Resourcing е консултантска компания, предлагаща услуги 
в областта на масовия подбор и управлението на човешките ресур-
си. Сред услугите ú са: подбор и селекция на персонал, пощенска 
кутия, телефонно интервю, директно привличане, лизинг на персо-
нал, консултант под наем.

сфери на дейност: 

Подбор на персонал
оценка на представянето на персонала
услуги по временна заетост
обработка на възнагражденията  
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги

животозастраховане и пенсионно 
осигуряване
трудова медицина
ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели
софтуер за управление на Чр
друго
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Ние ценим 
вашия успех!







сфери на дейност: 

Подбор на персонал
оценка на представянето на персонала
услуги по временна заетост
обработка на възнагражденията  
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги

животозастраховане и пенсионно 
осигуряване
трудова медицина
ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели 
софтуер за управление на Чр
друго
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фор Тийм Консулт ООД

София 1124, бул. Цариградско шосе № 51, ет.1 
т: (359) 2 944 07 85; contact@forteamconsult.com  

www.forteamconsult.com

фор Тийм Консулт е резултат от сливането на три утвърдени 
консултантски компании с доказан опит в сферата на орагани-
зационното развитие и провеждането на поведенчески тренин-
ги. В момента компанията разполага с шестима консултанти, с 
опит във провеждането на тренинги и програми за развитие 
между 3 и 20 години. За първата година от съществуването си 
под това име компанията се наложи като партньор в проектите 
за развитие на компании в различни бизнес сектори, сред ко-
ито телекомуникации, банкиране, търговия на бързооборотни 
стоки, енергетика, внос и търговия на автомобили, информаци-
онни технологии. Гордеем се, че във всички изброени сектори 
сме партньори да доказаните пазарните лидери или най- бързо 
динамично развиващи се компании.
Разнообразните услуги, които формулираме индивидуално 
спрямо всеки конкретен клиент и ситуация, могат да бъдат обе-
динени под една обща цел: подпомагане на хората и компании-
те да се променят, за да постигнат своите цели и да отговорят на 
променящата се бизнес среда. 
Сред най-популярните ни услуги се отличават:

Групови и индивидуални програми за развитие на уменията •	
и обучения 
Центрове за оценка и развитие•	
Програми за развитие на екипи•	
фасилитиране на решаването на управленски казуси или •	
предизвикателства
Създаване или ревизиране на съществуващи системи за •	
оценка на работата
Оптимизиране на процеси и структури•	
Мотивационни програми•	

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САйТ:

ЗА фИРМАТА:

ОСНОВНИ 

 ПРОДУКТИ 

  И УСЛУГИ:

сфери на дейност: 

Подбор на персонал
оценка на представянето на персонала
услуги по временна заетост
обработка на възнагражденията  
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги

животозастраховане и пенсионно 
осигуряване
трудова медицина
ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели
софтуер за управление на Чр 
друго





Gea Events

София 1463, ул. “Свиленица” 1; тел: +359 2 859 3973,  
+359 2 489 47 97; office@geaevents.com

www.geaevents.com; www.catalystglobal.com

Gea Events работи в сферата на тимбилдинга и мотивоционните 
събития.
Gea Events е българският представител на Catalyst Global, компа-
ния за тимбилдинг и ивент мениджмънт, с офиси в 20 страни по 
света. Това партньорство дава възможност на Gea Events да пред-
лага на клиентите разнообразно портфолио от програми, които 
обслужват различни цели в процеса за изграждане на екипи.
Програмите на Gea Events:

стимулират екипите в усилията за постигане на общи цели•	
стимулират екипите в усилията за постигане на общи цели•	
подобряват комуникацията•	
подпомагат осмислянето на ролите в екипа и взаимната зависи-•	
мост на членовете му
упражняват умения за рабата по проект•	
развиват творческото мислене•	
комуникират корпоративни и екипни ценности на организацията•	
подпомагат преодоляването на проблемни ситуации•	
зареждат екипите с положителна енергия и забавляват•	

The Big Picture –  впечатляваща по мащаб картина, създадена от 
целия екип. Индивидуалният дизайн на визията интерпретира 
корпоративни послания. The Big Picture е доказателство за взаимната 
зависимост между членовете на екипа, които работят за обща цел. 
Творчески екипни предизвикателства чрез изразните средства на 
изкуствата –  Fifteen Famous Minutes, Beats Work, Samba Fiesta, 
Time Bound. Тимбилдингите на открито са динамични преживявания 
за екипите. 2 Tribes, Formula 1, Flat Outs, Survival games, Olympic 
games предизвикват участниците да изявят отборни качества и по-
добрят екипната ефективност. Програмите за иновации и изобрете-
ния са примери за работа по проект - Pyramids, Bridging the Divide, 
Making the News. Trading Post, Bean Around the World, Talent Scout 
са близо до бизнес симулации, в рамките на които екипите прегова-
рят, търгуват и се стремят да достигнат успешен резултат.

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САйТ:

ЗА фИРМАТА:

ОСНОВНИ 

 ПРОДУКТИ 

  И УСЛУГИ:

сфери на дейност: 

Подбор на персонал
оценка на представянето на персонала
услуги по временна заетост
обработка на възнагражденията  
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги

животозастраховане и пенсионно 
осигуряване
трудова медицина
ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели
софтуер за управление на Чр 
друго
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Ейч Вижън

офис софия: +359 2 850 10 45; +359 2  489 03 93;  
+359 888 905 206 
офис стара загора: +359 886 299 144; +359 879 345 206

www.H-Vision.com

ейч вижън е консултантска компания за организационно консул-
тиране и стратегически HR мениджмънт. Тя възниква от реалният 
бизнес и стартира дейността си с услугата „Външен HR отдел” (HR 
Outsourcing), която развива успешно и сега. 

направленията, в които Ейч Вижън има разработени продукти, 
експертиза и подготвени специалисти:

По•	 дбор
Обучение и развитие•	
360 градусова обратна връзка•	
Центрове за оценка на потенциала •	
Изследване на ангажираността•	
Организационна диагностика•	
Стратегически HR Мениджмънт (HR Outsourcing)•	

тренинг фокус: В настоящият момент, Ейч Вижън е сред разпозна-
ваемите и често избирани тренинг компании, поради специфичния 
интерактивен почерк на тренинг проектите, добрият треньорски 
екип, проследяването на промените в нагласите и поведението и 
трансферирането им към реалната бизнес ситуация на клиента.

ейч вижън като стратегически партньор: Изборът на Ейч Вижън 
като партньор от редица български и международни компании е 
свързан с възможността за предоставяне на комплексни решения 
в управлението на таланта, насочени към повишаване на ефектив-
ността и устойчивост на резултата.

социална отговорност: В рамките на своите възможности, Ейч 
Вижън има осъзнато, социално отговорно поведение и се стреми 
да допринесе за повишаване на сензитивността и некампанийната 
(дългосрочна) активност, свързана с подпомагане на деца в нерав-
ностойно положение и екологични инициативи.

Ейч Вижън избра да подкрепи дългосрочно “I Can Too” като през 
2012-та година от всеки осъществен проект ще бъдат заделяни 
средства за създаване на център за деца с аутизъм в гр. Пловдив.

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САйТ:

ЗА КОМПАНИяТА:
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HR Процес Инструмент от портфолиото на Ейч Вижън

Изследване на 
корпоративна 
култура и 
организационна 
диагностика 

Workforce View Survey.
HR одит

Професионален 
подбор  
на служители

Right Persons Recruitment Program/ 
www.RightPersons.com

Обучение и 
развитие

Програма за развитие на потенциала на мени-
джъри и лидери 
“Lead Inside Out”тм/  
www.LeadInsideOut.com
Програма за развитие на потенциала на 
търговски екипи и екипи, взаимодействащи 
с клиенти
„Outstanding Customers Delight” тм
Платформа за електронно обучение:
Better To Know/www.B2Know.com

Оценка и 
развитие на 
потенциала

Insight To Business 360 градусова обратна 
връзка/ www.Insight2B.com
Психометрични инструменти за оценка 
(Тестове за изследване на личността, за емо-
ционална интелигентност, за мениджърски 
стил и др.)
Assessment Centers (Центрове за оценка) – ин-
терактивен дизайн на центрове за оценка на 
потенциала. Подробен доклад с препоръки.

ОСНОВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Портфолиото на Ейч Вижън включва решения и продук-
ти, адресирани към стратегически HR процеси, които 
са приложими за всяка развиваща се организация с 
желание за съвременен и осмислен подход към хората.



ИКАП Груп е водеща международна консултантска компания, основана преди повече от 47 години, 
предоставяща набор от услуги в областта на кредитния риск, бизнес информацията, аутсорсинга и 
човешките ресурси.

В сферата на развитие и управление на човешките ресурси, ИКАП България подпомага своите клиенти 
да постигнат стратегическите си цели чрез:

• Подбор на Ръководни кадри (Еxecutive Search) – ИКАП България разполага с широка мрежа от 
контакти и прилага принципите на директно търсене;

• Подбор на оперативни позиции – включително специфични инженерни позиции и тясно 
профилирани специалисти;

• HR Outsourcing и Payroll Outsourcing – компанията е работодател на над 1500 служители на лизинг в 
региона;

• Средства за оценка на персонала – ИКАП е ексклузивен партньор на Kenexa Leadership Performance 
Assessments и Cut-e, водещи компании в световен мащаб в оценката на служители и кандидати;

• Освобождаване на персонал (Outplacement + Career Coaching) – в екипа на ИКАП България работят 
сертифицирани международни кариерни консултанти, които провеждат сесиите от интервюта и 
съдействат на освобождаваните служители; 

• Обучения по консултативни продажбени умения – ИКАП е сертифициран ексклузивен представител 
на английската компания Huthwaite, световен лидер в обученията с 50 годишна история и опит в 
различни индустрии.

Симона Басмаджиева
Ръководител отдел – Услуги в сферата на ЧР
Тел: +359 2 8014127; Моб.: +359 894 696 883

Лице за контакти:

email: sbasmadjieva@icap.bg

Гр. София 1592, бул. Христофор Колумб 43
www.icap.bg
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» Facility services
» Office premises
» Events management
» Parking area

For information
phones: + 359 2 969 3312/33 22/ 3403
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Ин йор Хендс ООД 

София 1113, бул. Шипченски проход 18, офис център 
GALAXY, офис 503, тел:  02 / 9868 515; факс: 02 / 9868 519 
office@inyourhands.bg

www.inyourhands.bg

IN YOUR HANDS  е консултантска компания, съчетаваща 
опита, уменията и ноу-хау практиките на световните лидери 
в създаването на бизнес стойност чрез развитие на ключови 
компетенции - Eagle’s Flight и CELEMI. През последните шест 
години над 11000 мениджъри и служители от над 500 бъл-
гарски и чуждестранни компании, са участвали в лицензира-
ните поведенчески и професионални бизнес симулации на 
IN YOUR HANDS.

Най-големия инструментариум в България от бизнес симула-•	
ции и обучения чрез преживяване по лиценз на световните 
лидери в тази област;
Професионални инструменти за оценка на представянето и •	
управление на талантите;
Собствен екип от 6 сертифицирани фасилитатора и 3 меж-•	
дународно доказани консултанта, гарантиращ най-високо 
качество на предоставените услуги;
Специализирани програми за стратегически дискусии за •	
висшия и среден мениджмънт;
Лицензирани международни програми за изграждане на •	
професионални търговски екипи;
Набор от инструменти за насърчаване на промяна в поведе-•	
нието;
Корпоративна платформа за E-learning и оценка.•	

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САйТ:

ЗА фИРМАТА:

ОСНОВНИ 

  УСЛУГИ:

сфери на дейност: 

Подбор на персонал
оценка на представянето на персонала
услуги по временна заетост
обработка на възнагражденията  
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги

животозастраховане и пенсионно 
осигуряване
трудова медицина
ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели
софтуер за управление на Чр 
друго
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Джобтайгър ООД

София 1000, ул. Цар Симеон 53 
Т: 02 / 49 180 20, ф: 02 / 94 338 86; office@jobtiger.bg  

www.JobTiger.bg

Повече от 11 г. JobTiger е водещ кариерен сайт и HR агенция 
в България. Предлагаме уеб базирани решения в съчетание 
с традиционния – човешки – подход и активно участие. Ор-
ганизираме и провеждаме емблематични събития, свързани 
със създаването на по-добри възможности за професионал-
ната реализация на българите у нас.

JobTiger предлага на своите клиенти пълния набор от 
услуги, свързани с подбора на персонал, в т.ч. и хедхънтинг 
на специалисти – от изготвяне и реализиране на стратегия, 
през селектирането и оценката на кандидатите, до назнача-
ването им на работа.
Поддържаме и предоставяме на клиентите си достъп 
до най-голямата актуална база данни с автобиографии в 
страната.
Услугите по временна заетост, outsourcing и администрира-
не на заплащанията на служителите допълват палитрата от 
услуги на нашата HR агенция.
Организираме и провеждаме най-важните кариерни съби-
тия в страната – „Национални дни на кариерата”, периодич-
ната HR среща на специалисти, браншови дни на кариерата, 
срещи със студенти и други.
Предлагаме уникални обучителни програми и отделни 
тренинги, международно признати в цял свят.
Развиваме и собствен видео HR портал – JobTiger.tv.

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САйТ:

ЗА фИРМАТА:

ОСНОВНИ 

 ПРОДУКТИ 

  И УСЛУГИ:

ИТ Олимпиада

сфери на дейност: 

Подбор на персонал
оценка на представянето на персонала
услуги по временна заетост
обработка на възнагражденията  
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги

животозастраховане и пенсионно 
осигуряване
трудова медицина
ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели
софтуер за управление на Чр 
друго





KPMG в България
бул. България 45/А, София 1404 

 тел: (359) 2 9697 350
факс: (359) 2 9697 878
 bg-office@kpmg.com

 www.kpmg.bg

KPMG в България предлага комплексна услуга по администриране 
на месечните възнаграждения на служители, цялостно съдействие 
в процеса на наемане и освобождаване на персонал, изготвяне 
на необходими документи за работодателя и служителя, 
деклариране пред съответните органи, съдействие при ревизии и 
проверки от НАП и Инспекция по труда.

Като част от услугата по администриране на възнагражденията, 
KPMG поддържа база данни и досиета на служителите, изготвя 
и издава всички видове документи необходими на работодателя 
или служителя, поддържа задължителните по норматив регистри.

Със своята международна мрежа от контакти и консултанти с 
опит в международното данъчно и осигурително право, KPMG 
може да е безценен съветник при трансграничното изпращане и 
получаване на персонал.  

KPMG в България притежава лиценз от Националната агенция 
за професионално образование и обучение като Център за 
професионално обучение и от МТСП за предоставяне на 
консултантски услуги за набиране и подбор на персонал в 
България и чужбина.

KPMG в България притежава сертификат по ISO 9001:2008 с широк 
обхват на сертификация, покриващ и „Управление на проекти 
и програми” и „Услуги по управление на човешките ресурси, 
включително обучение, подбор и оценка на персонала”.

За фирмата

KPMG Интернешънъл е глобална мрежа от професионални 
фирми в 152 страни. KPMG в България е основано през 1992 г. и 
в момента е една от водещите фирми за одит, данъчни, правни и 
консултантски услуги на българския пазар, с над 300 служители 
в двата си офиса в София и Варна. Българската практика e 
водещата фирма-членка на KPMG на Балканите, състояща се от 
KPMG в Албания, България, Косово и Македония. 

Основни продукти и услуги

В областта на управлението на човешките ресурси KPMG 
в България притежава значителен опит и съдейства на 
международни и местни компании от различни сектори в 
България и Балканския регион.

•	 Организацио-	
нен	дизайн

•	 Организаци-	
онни	
проучвания

•	 Системи	за	
управление	
на	трудовото	
представяне

•	 Съдействие	
при	освобож-	
даване	на	
служители

•	 Изграждане	
на	визия	
и	казус	за	
промяна

•	 Въвличане	на	
заинтересова-	
ните	страни

•	 Изграждане	
необходимия	
за	промяната	
капацитет	
на	ЧР

•	 Осигуряване	
устойчивост	
на	промяната

Развитие на 
таланти

•	 Подбор
•	 Компетент-	

ностни	
модели

•	 Центрове	за	
оценяване	и	
развитие

•	 Обучение	и	
развитие

•	 Стратегии	за	
задържане	на	
служителите

Организацион- 
но развитие

Трансформира- 
не функцията 

по УЧР

•	 Разработване	
на	стратегия	
за	ЧР

•	 Изграждане	
на	модел	на	
предоставяне	
на	услуги	
в	областта	
на	ЧР

•	 Ефективност	
и	ефикасност	
на	екипа	
по	ЧР

•	 Метрики	в	
областта	
на	ЧР

Управление на 
промяната

•	 Планиране	
на	работната	
сила,	
показатели	за	
ефективност	и	
ефикасност,	и	
измерване

•	 Разходи	за	
работната	
сила,	
политики	и	
практики	

•	 Управление	на	
възнагражде-	
нието

Управление на човешките ресурси

Оптимизиране 
разходите за 
работна сила

Администриране на персонала
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KPMG в България
бул. България 45/А, София 1404 

 тел: (359) 2 9697 350
факс: (359) 2 9697 878
 bg-office@kpmg.com

 www.kpmg.bg

KPMG в България предлага комплексна услуга по администриране 
на месечните възнаграждения на служители, цялостно съдействие 
в процеса на наемане и освобождаване на персонал, изготвяне 
на необходими документи за работодателя и служителя, 
деклариране пред съответните органи, съдействие при ревизии и 
проверки от НАП и Инспекция по труда.

Като част от услугата по администриране на възнагражденията, 
KPMG поддържа база данни и досиета на служителите, изготвя 
и издава всички видове документи необходими на работодателя 
или служителя, поддържа задължителните по норматив регистри.

Със своята международна мрежа от контакти и консултанти с 
опит в международното данъчно и осигурително право, KPMG 
може да е безценен съветник при трансграничното изпращане и 
получаване на персонал.  

KPMG в България притежава лиценз от Националната агенция 
за професионално образование и обучение като Център за 
професионално обучение и от МТСП за предоставяне на 
консултантски услуги за набиране и подбор на персонал в 
България и чужбина.

KPMG в България притежава сертификат по ISO 9001:2008 с широк 
обхват на сертификация, покриващ и „Управление на проекти 
и програми” и „Услуги по управление на човешките ресурси, 
включително обучение, подбор и оценка на персонала”.

За фирмата

KPMG Интернешънъл е глобална мрежа от професионални 
фирми в 152 страни. KPMG в България е основано през 1992 г. и 
в момента е една от водещите фирми за одит, данъчни, правни и 
консултантски услуги на българския пазар, с над 300 служители 
в двата си офиса в София и Варна. Българската практика e 
водещата фирма-членка на KPMG на Балканите, състояща се от 
KPMG в Албания, България, Косово и Македония. 

Основни продукти и услуги

В областта на управлението на човешките ресурси KPMG 
в България притежава значителен опит и съдейства на 
международни и местни компании от различни сектори в 
България и Балканския регион.

•	 Организацио-	
нен	дизайн

•	 Организаци-	
онни	
проучвания

•	 Системи	за	
управление	
на	трудовото	
представяне

•	 Съдействие	
при	освобож-	
даване	на	
служители

•	 Изграждане	
на	визия	
и	казус	за	
промяна

•	 Въвличане	на	
заинтересова-	
ните	страни

•	 Изграждане	
необходимия	
за	промяната	
капацитет	
на	ЧР

•	 Осигуряване	
устойчивост	
на	промяната

Развитие на 
таланти

•	 Подбор
•	 Компетент-	

ностни	
модели

•	 Центрове	за	
оценяване	и	
развитие

•	 Обучение	и	
развитие

•	 Стратегии	за	
задържане	на	
служителите

Организацион- 
но развитие

Трансформира- 
не функцията 

по УЧР

•	 Разработване	
на	стратегия	
за	ЧР

•	 Изграждане	
на	модел	на	
предоставяне	
на	услуги	
в	областта	
на	ЧР

•	 Ефективност	
и	ефикасност	
на	екипа	
по	ЧР

•	 Метрики	в	
областта	
на	ЧР

Управление на 
промяната

•	 Планиране	
на	работната	
сила,	
показатели	за	
ефективност	и	
ефикасност,	и	
измерване

•	 Разходи	за	
работната	
сила,	
политики	и	
практики	

•	 Управление	на	
възнагражде-	
нието

Управление на човешките ресурси

Оптимизиране 
разходите за 
работна сила

Администриране на персонала

сфери на дейност: 

Подбор на персонал
оценка на представянето на персонала
услуги по временна заетост
обработка на възнагражденията  
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги

животозастраховане и пенсионно 
осигуряване
трудова медицина
ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели
софтуер за управление на Чр 
друго



Мотивирам Бг ЕООД 

T: +3598 85 357 925; +3598 95 886 897 
E: office@motiviram.bg 

www.motiviram.bg

Мотивирам Бг ЕООД е специализирана в изследването на 
мотивацията на персонала и предоставянето на услуги 
свързани с грижата за служителите. Предлагаме на нашите 
клиенти офис масаж, бизнес тренинги и обучения и органи-
зиране на тийм билдинги и фирмени мероприятия. 

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САйТ:

ЗА фИРМАТА:

Клуб за бойни изкуства КЬОКУТЕН

Кирил Хинков, т: +359 (88) 2744783, е: kiril.hinkov@gmail.com 
София 
www.kyokuten.net

Ако вие или вашите служители изпитвате хронична умора и на-
прежение в различни части на тялото или се движите малко, ако 
страдате от наднормено тегло или усещате тревога, неувереност, 
пристъпи на лошо настроение и депресия, но  искате да научите 
прости начини за профилактика на редица травми и заболявания...

знаЧи тряБва да посетите или организирате в офиса няколко 
сесии от курса за регулиране на тялото чрез двигателни, дихател-
ни и мисловни упражнения.    

Курсът е подходящ както за тиймбилдинг мероприятия, така и за 
самостоятелен корпоративен тренинг или почасови занимания с 
вашите служители на избрано от вас място (или в офиса).

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САйТ:

ЗА КЛУБА
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Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание, предлагани-
те от нас семинарни зали в административна сграда „КРАСКО”. 

адрес: жк.”Люлин-център”, ул. Арх. Георги Ненов №31, метростанция 
Люлин

В зависимост от Вашите нужди, залите могат да бъдат подредени в раз-
лични конфигурации, позволявайки голяма гъвкавост при провеждане 
на мероприятия. 

Семинарните ни зали са подходящи за провеждане на 
презентации,семинари, обучения и др.. 

Зала №1 предлага до 14 места с маси. 

Зала №2 разполага с 28 места с маси или 40 места тип “киносалон”.

 

За повечето информация и въпроси Ви очакваме на посочените коор-
динати.

телефон: 0884 605 128; 02/ 923 44 88

сфери на дейност: 

Подбор на персонал
оценка на представянето на персонала
услуги по временна заетост
обработка на възнагражденията  
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги

животозастраховане и пенсионно 
осигуряване
трудова медицина
ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели
софтуер за управление на Чр 
друго



сфери на дейност: 

Подбор на персонал
оценка на представянето на персонала
услуги по временна заетост
обработка на възнагражденията  
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги

животозастраховане и пенсионно 
осигуряване
трудова медицина
ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели
софтуер за управление на Чр
друго
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MetLife

София 1404, бул. „България” № 51 Б; т.: (359) 2 818 62 16,  
(359) 884 90 90 61; E: ina.pesheva@metlife.bg
Ина Пешева, Мениджър Корпоративни решения

www.metlife.bg

MetLife, Inc. е водещa международна застрахователна компания с 
над 140-годишна история. В световен мащаб компанията предоставя 
индивидуални и групови животозастрахователни продукти, като 
обслужва 90 милиона клиенти в над 50 страни по света. Чрез своите 
клонове и дъщерни дружества, MetLife заема водещи пазарни пози-
ции в САЩ, япония, Южна Америка, Азия, Европа и Близкия изток.
  „АЛИКО България Животозастрахователно Дружество” ЕАД е ком-
пания на MetLife Inc., основана през 1999 г. Продуктите и услугите 
предлагани от компанията се предоставят под търговската марка 
“MetLife”. Компанията заема едно от водещите места на българския 
застрахователен пазар и предлага широка гама застрахователни 
продукти, както за индивидуални, така и за корпоративни клиенти. 
Компанията обслужва клиентите си чрез представителства в градо-
вете: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора. 
„АЛИКО България Животозастрахователно Дружество” ЕАД предлага 
програми за придобивки на служителите, които включват  застра-
ховки „Живот”, застраховки „Злополука” и допълнителни медицински 
планове към тях. Програмите осигуряват на Вашите служители и 
техните семейства защита на жизнения стандарт чрез запазване ни-
вото на доход при настъпване на внезапни събития като заболяване, 
злополука, временна или трайна нетрудоспособност, смърт. 
Тези придобивки значително подобряват социалния облик 
на компанията - работодател, като същевременно повишават 
продуктивността, лоялността към компанията и нивото на 
ангажираност на служителите. Те са изключително ефективно 
средство за привличане, мотивиране, задържане и възнагражда-
ване на служителите, като спомагат за това да бъдете „избрания 
работодател”.

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САйТ:

ЗА фИРМАТА:

ОСНОВНИ 

 ПРОДУКТИ 

  И УСЛУГИ:

сфери на дейност: 

Подбор на персонал
оценка на представянето на персонала
услуги по временна заетост
обработка на възнагражденията  
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги

животозастраховане и пенсионно 
осигуряване
трудова медицина
ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели
софтуер за управление на Чр
друго
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сфери на дейност: 

Подбор на персонал
оценка на представянето на персонала
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обработка на възнагражденията  
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги

животозастраховане и пенсионно 
осигуряване
трудова медицина
ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели
софтуер за управление на Чр
друго
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Mind Mapping 

info@mindmapping.bg 
T. +359 886 399 081

www.mindmapping.bg

Компанията Mind Mapping се занимава с разпространяване 
на визуалния инструмент за мислене и творчество – Ми-
словни Карти. Ние сме единствените в България лицензира-
ни инструктори от ThinkBuzan – организацията на човекът, 
измислил мисловните карти – Тони Бюзан.

какво са мисловни карти? Мисловните карти са мощен 
графичен инструмент, който помага да се представят 
едновременно голямата картина и детайлите. Те се прилагат 
успешно при водене на срещи, планиране, решаване на 
проблеми, генериране на идеи, запаметяване на големи 
количества информация и целеполагане.

обучения: Предлагаме обучения в сферата на развива-
нето на креативностт а, успешното генериране на идеи, 
структуриране на информация, планирането и решаването 
на проблеми.

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САйТ:

ЗА фИРМАТА:

сфери на дейност: 

Подбор на персонал
оценка на представянето на персонала
услуги по временна заетост
обработка на възнагражденията 
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги

животозастраховане и пенсионно 
осигуряване
трудова медицина
ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели 
софтуер за управление на Чр
друго
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Професионална мрежа 

 Probook
Маргарита Драганова, admin@probook.bg 
тел.: 0877 762665; София ул. Карнеги 11 А  

www.probook.bg

Probook е социална мрежа с изцяло професионална насоче-
ност. Probook дава възможност на своите членове да общуват 
и споделят под различни форми интересни събития и въпроси 
от професионалния си живот, да намерят подходящата работа. 
Чрез Probook може да създадете връзки с всеки значим за 
Вашата кариера човек. Секциите “Групи”, “Въпроси и Отговори”, 
“Събития”, “Новини”, “Работа” и “Анкети” предоставят отлични 
възможности за on-line професионално общуване.

1. Безплатно публикуване на неограничен брой обяви за работа, 
които автоматично се препращат на специалистите с най-под-
ходящи профили от базата данни;

2. Обявите Ви за работа се публикуват и в основните кариерни 
сайтове в България - Zaplata.bg, Karieri.bg, Rabota.bg, Jobtiger.bg, 
BulJobs.bg и др.

3. Вашият акаунт се захранва с 0,50 лв. за всеки нов потребител в 
Probook.bg, регистрирал се за да кандидатства по Ваша обява 
за работа;

4. Неограничен достъп до профилите на 110 000 специалисти. 
Всеки ден най-голямата общност от професионално активни 
потребители се увеличава с повече от 1000 нови членове;

5. Възможност за селекция на кандидатите за работа посредством 
над 200 професионални теста, които ползвате безплатно

6. Безплатна реклама в сайтовете на Резон Медиа! Логото на 
Вашата компания (заедно с обявата) ще бъде показвано на 
посетителите на сайтовете на Резон Медиа (mobile.bg, imot.bg, 
fakti.bg...). Това са над 1 000 000 потребители месечно и над  
6 000 000 показвания дневно;

7. Възможност за публикуване на обяви с корпоративен дизайн;
8. Автоматично уведомяване при включване на нови членове, 

отговарящи на предварително зададени от Вас критерии.

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САйТ:

ЗА PROBOOK:

ОСНОВНИ 

 ПРОДУКТИ 

  И УСЛУГИ:

сфери на дейност: 

Подбор на персонал
оценка на представянето на персонала
услуги по временна заетост
обработка на възнагражденията 
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги

животозастраховане и пенсионно 
осигуряване
трудова медицина
ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели 
софтуер за управление на Чр
друго





1, Tulovo St., 2nd Floor, 1504 Sofia,
Tel./Fax: ++359 2 946 1119; 946 1909
Email: psg@psg-payroll.com
www.psg-payroll.com

Let us do what we’re best at...
             so that you can do what you’re best at.

Защо PSG Payroll Services?
   … всичко изброено заедно с 
 - Висок професионализъм
 - Отговорност
 - Изключително качество и 
  
  коректност

Защо външен пейрол? 

 - По-ниски разходи
 - Възможност за планиране
 - Конфиденциалност

Why Payroll Outsourcing?

  - Cost-effective
  - Predictability
  - Confidentiality Why PSG Payroll Services?

... all of the above, and
- High Professionalism
- Responsibility
- Best Quality and Accuracy
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сфери на дейност: 

Подбор на персонал
оценка на представянето на персонала
услуги по временна заетост
обработка на възнагражденията  
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги
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ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели
софтуер за управление на Чр
друго
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содексо мотивационни решения

Бизнес парк София , ж.к. „Младост 4”, сгр.12, вх. Б 
т: +359 2 489 98 02; ф: +359 2 489 9888 
е: spb.svc.bg@sodexo.com 
www.sodexo.bg

За да предостави най-добрите мотивационни решения и 
предложи най-стойностната оферта, Содексо непрестанно 
обновява и разширява обхвата на услугите си, като днес те се 
разделят в две основни категории: 
• Социални придобивки 

Трапеза Pass и Трапеза Pass по Наредба 11•	
Подарък Pass •	
Flexi Pass •	
ново!•  Sodexo Care – комбинация от гъвкави социални 
придобивки и доброволно здравно осигуряване

• Стимулиране и признание – Програма за повишаване на 
ефективността на персонала и на външни партньори

СОДЕКСО БЪЛГАРИя е дъщерно дружество на Содексо Пасс 
Интернешънъл – световен лидер в изграждането на мотива-
ционни решения. Дружеството е едно от първите, получили 
разрешение за национален оператор на ваучери за храна от 
Министерството на финансите.
Консултантите на Содексо развиват гъвкави и устойчиви 
стратегии за мотивация, за да отговарят на вашите резултати 
и управленчески цели: 

оптимизиране на разходите за социални придобивки• 
Подобряване на качеството и ефективността на процесите • 
Повишаване на производителността и мотивацията на • 
персонала 
Повишаване на удовлетвореността на клиентите • 
Подобрен имидж на вашата компания • 
намаляване на отсъствията и текучеството на персонала • 

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САйТ:

УСЛУГИ:

ЗА фИРМАТА:

сфери на дейност: 

Подбор на персонал
оценка на представянето на персонала
услуги по временна заетост
обработка на възнагражденията 
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги

животозастраховане и пенсионно 
осигуряване
трудова медицина
ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели 
софтуер за управление на Чр
друго
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СИС Консултинг ООД

София 1000, ул. „Сердика” №13; т. 02/495 1372; 02/983 2744  
E: office@scon-bg.com

Лице за контакт: Георги Георгиев  

www.scon-bg.com

SysHR е съвременна информационна система, обхващаща всички 
дейности, свързани с подбор, управление и развитие на персона-
ла, начисляване и изчисляване на работни заплати, подготовка и 
подаване на необходимата информация към НОИ и другите офи-
циални институции. SysHR е цялостно и интегрирано решение за 
организации със сложна и/или многофирмена структура.
за по-малки фирми сис консултинг предлага услугата SysHR 
for RENT, осигуряваща същите възможности без почти никак-
ви първоначални разходи и без необходимост от поддържа-
не на собствена инфраструктура.
сис консултинг е фокусирана върху създаването, развитието и 
поддръжката на интегрирани финансово-счетоводни информа-
ционни системи в областите:

Банково дело• 
застрахователно дело• 
инвестиционно банкиране• 
корпоративни финансово - счетоводни системи• 
държавни организации и структури• 
управление на човешките ресурси и трз• 

сис консултинг създава модулни системи, изградени на база 
на готови собствени решения, подходящи за инсталиране в 
големи организации, като отразява специфичните изисквания 
на клиентите, в резултат, на което се получават индивидуални 
специализирани решения.
сис консултинг осигурява професионално съпровождане на 
внедрените информационни системи.

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САйТ:

УСЛУГИ:

ОСНОВНИ 

 ПРОДУКТИ 

  И УСЛУГИ:

сфери на дейност: 

Подбор на персонал
оценка на представянето на персонала
услуги по временна заетост
обработка на възнагражденията 
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги

животозастраховане и пенсионно 
осигуряване
трудова медицина
ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели 
софтуер за управление на Чр
друго
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Уилсън Лърнинг България

София 1404, бул. България 81Б., етаж 5 
T: (359) 2 962 8659, ф: (359) 2 962 8347 
office@wilsonlearningbulgaria.com   

www.wilsonlearning.eu

Уилсън Лърнинг България е изключителен представител 
на Уилсън Лърнинг Интернешънъл, една от най-старите 
консултантски компании в света и лидер в развитието на 
човешкия потенциал в бизнес средата. Представена в над 45 
страни, компанията има дългогодишен опит в подпомагането 
на водещи организации от всички индустрии в постигането 
на измерими бизнес резултати чрез прилагане на цялостен 
индивидуален подход в развитието на техните служители. 
Нашето ноу-хау, съчетано с бизнес опита на консултантите ни, 
позволяват успешно да работим в помощ на растежа на кли-
ентите ни посредством развитието на лидерски и мениджър-
ски умения, търговска, индивидуална и екипна ефективност.
Търговска ефективност

Успешно управление на търговския процес•	
Управление на ключови клиенти•	
Умения за водене на преговори•	
Постигане на ефективност и ефикасност в търговските екипи•	

Мениджмънт и Лидерство
Управление на промяната•	
Изграждане на култура на ангажираност на служителите•	
Посрещане на предизвикателствата на лидерството•	
Лидерство за растеж•	

Екипна и индивидуална ефективност
Изграждане на екипи с високо представяне•	
Умения за водене на адаптивна комуникация•	

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САйТ:

ЗА фИРМАТА:

СфЕРИ 

НА ДЕйНОСТ:

сфери на дейност: 
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оценка на представянето на персонала
услуги по временна заетост
обработка на възнагражденията 
(Pay-roll)
консултантски услуги и одит
обучения, тренинги, тимбилдинги

животозастраховане и пенсионно 
осигуряване
трудова медицина
ваучери за храна, дрехи, подаръци и др.
конферентни зали и хотели 
софтуер за управление на Чр
друго

 





ДЕНИМЕД 
1407 София, бул. ” Черни връх” № 88, офис 1 
тел. 0878 / 620 950, е-поща: info@denimed.net
www.denimed.net

нашата мисия е: Да предложим най-доброто професионално 
обслужване на своите клиенти
ценности: Професионализъм на всяко ниво, фокус върху клиен-
тите, отговорност пред партньорите, стремеж към непрестанно 
развитие, лоялност.
за фирмата: ДЕНИМЕД работи в областта на здравословните 
и безопасни условия на труд, осигурявайки консултации и 
партньорство в различни направления. Опита, който придобихме 
през годините в тази област формира в нас следните възгледи: 
ние работим коректно и лоялно за постигане на оптимален 
резултат; ние ясно съзнаваме, че дейностите в тази област са 
изключително разностраннни, обхващат широк диапазон от 
задължения и изискват значителна предварителна подготовка по 
отношение на време и информираност. Това е причината, поради 
която в работата си се стремим да изясняваме потребностите на 
всеки клиент, за да подготвим заедно оптималния и най-подхо-
дящ пакет от дейности, според конкретното изискване.

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САйТ:

ЗА фИРМАТА:
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A3-VD  
Албена Паралингова + 359 899283071
al_paralingova@a3-vd.com            
www.a3-vd.com 

A3-VD е иновативна компания, фокусирана в следните направ-
ления:

Pa•	 y - roll
данъчно и финансово консултиране•	
организационно консултиране•	
инди•	 видуални и групови обучения

Работим с дългосрочна визия за партньора. Срещу традиционни-
те решения „на парче“предлагаме 

нови Продукти за организационно развитие:

Програми за ръководители обучаващи се в действие  
 групи

надгражда знания и умения иновативен подход  
 за организационно развитие

включва оценка и развитие работи на 3 нива – личност,  
 екип, организация

състои се от сесии/модули решава реални проблеми

след всеки модул –  постига организационни 
практическа задача   цели          

/проект много повече от работна група

цели прилагане на  създава добавена стойност 
наученото в практиката     

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САйТ:

ЗА фИРМАТА:
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СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

„ЕКО БИО МБ“ ООД  
гр. Пловдив 
офис бул.“Руски“ №5 ет. 2 офис 2
тел. за връзка 0888/824 549; 0876/ 965 049; 0897/262 637 
e-mail: mb_plovdiv@abv.bg

Службата  по Трудова Медицина предлага следните услуги:

Оценка на риска на работните места •	

Профилактичен медицински преглед•	

Обучение по Наредба 4 и Наредба РД-07-2•	

Изготвяне на ЕЗИД •	

Декларация по чл. 15•	

ЗА КОНТАКТИ:

ЗА фИРМАТА:
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