
ЕСТАРТ СОФИЯ

Най-търсените групи професии
Персонал, 
осигуряващ
защита и 
сигурност

Помощници 
при приготвянето
на храни

Персонал, 
информиращ 
клиенти/оператори 
в кол центрове

Приложни 
специалисти по 
финанси и математика/
кредитни специалисти

Други 
неквалифицирани 
работници
(общи работници)

Сервитьори 
и бармани

Посредници 
в търговията
и продажбите 

Продавачи 
в магазини

Чистачи и 
помощници в
домакинства, 
хотели и учреждения

Разработчици на 
софтуер и софтуерни 
приложения и 
анализатори
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заплати над 2000 лв.,
предпочитат
хоум офиса
Работодателите са заявили,

че

ще им трябват
над 5 хил.
компютърни
инженери
и такива по комуникационна

техника. Това обаче е двойно
по-малко от заявените потреб-
ности през 2020 г.
Над 5000 икономисти ще бъ-

дат нужни на бизнеса в столи-
цата през следващите 5 г.
Докато търсенето на специа-

листи със средно образование
най-често ще е по специално-
стите търговия на едро и дреб-
но, строителство и хотелиер-
ство, ресторантьорство и кетъ-
ринг. Така на пазара на труда
ще се търсят 10 хил. продавачи
и 12 хил. строители.

Следваща COVID криза пък
няма да откаже 36% от работо-
дателите в София да търсят нов
персонал. Докато 24% ще свият
търсенето наполовина.
Проучването показва, че 70%

от началниците в столицата
искат служителите им да имат
административни умения и да
могат да работят с новите тех-
нологии. Близо

90% държат
работниците им да
са дисциплинирани
Всеки четвърти работодател

посочва, че най-важно качество
на служителите е те да бъдат
инициативни и предприемчиви.
На дигитална компетентност
държат 15%, а общуването на
чужди езици е плюс за 6,5% от
шефовете.
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