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HR компания и кариерен сайт 
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Кои сме ние? 

През 2001г. основахме първия професионален 

кариерен сайт в България - www.JobTiger.bg 

 

Сега, през 2014 г. вече сме и: 
 

TigerClub 



Качеството е всичко! 

Кариерен 

сайт 

 

Подбор 

на 

персонал 

 

Обучения 

и тийм-

билдинги 

HR 

одит 

 

Компаниите получават комплексно решение, 

комбинирайки различни услуги от JobTiger! 

 



Онлайн услуги 

Публикувате коректно съдържание 

  

 

Получавате лесен достъп до 

кандидатурите 

 

 

Гарантирано достигате до търсената 

аудитория 

 

 

Публикуване на обяви за 

работа 



Онлайн услуги 

Спестявате време и пари 

 

 

Не публикувате обяви за работа 

 

 

Плащате само ако има смисъл 

 

Търсене на кандидати от база 

данни 

 



Онлайн услуги 

 

 
 

Представяте вашите постижения, 

проекти и дейности 

 

Получавате добро позициониране на 

информацията в интернет 

 

 

Employer Branding 

 

Поддържате вашия корпоративен имидж 



Онлайн услуги 

 

 

Пестите време 

 

Намалявате разходите 

 

Достигате до по-качествени кандидати 

 

 

Video Recruit 
Изключителен представител за България 

 

Провеждате повече интервюта 



Онлайн услуги 

Реклама 

Банер 

 

 

Банер тапет 

 

 

Бюлетин 

Прес съобщение 

 

 

Видео клип 

 

 

Статия 



Медии 

Subtitle here Subtitle here 

Създаден: август 2010 г. 

 

Над 1100 публикации 

Създаден: декември 2011 г. 
 

Над 780 публикации 

 

Награда за отразяване на 

положителен образ на жените в 

рекламата и маркетинга 2012 г.  

от Европейския Парламент  

в България 

 



Специализирани сайтове 



Бизнес събития 

Единственото по рода си 

изложение в България на 

компании, предоставящи 

услуги в сферата на 

човешките ресурси 

Единствените по рода 

изследване и класация на 

водещите компании от 

сектора на информационните 

и комуникационни 

технологии (ИКТ) 

Практическа HR школа HR Weekends 



Кариерни форуми 

„Дни на кариерата“ във ФМИ 

към СУ 

„Дни на кариерата” в секторите:  

ИТ, Телекомуникации и  

Business process outsourcing (BPO)  

„Дни на кариерата” секторите: 

Икономика, Финанси, Човешки 

ресурси, Маркетинг, 

Обслужване на клиенти 

Най-големият форум за 

студентски стаж и кариера 

в България: 

„Национални дни на кариерата“ 



Специални събития 

Тиймбилдинги 

 

 

 

 

 

Вечерни събития 

 

 

Конференции 

 

 

 

 

 

Коледни тържества 

 



Партньор в 

специализирани събития 

Кариерен ден по време на On!Fest 

Награда за 

„Най-добра кариерна секция в корпоративен 

сайт” в конкурса БГ Сайт 



Подбор на персонал 

Качество 

 

 

 

Гаранция 

Лоялност 

 

 

 

Иновативност 

 

 
 

 



Специални HR Услуги 

• HR одит; 
 

• Management Audit; 
 

• HR Консултиране; 
 

• Assessment center; 
 

• Изграждане на работодателска марка – Employer 

Branding; 
 

• Тестове и психологически профили на служителите; 
 

• Кариерно консултиране; 
 

• Мотивация и задържане на служителите; 
 

• Отдаване на персонал под наем - Staff Leasing; 
 

• Помощ и подкрепа за освободените служители – 

Outplacement. 



People Function Audit 

• Приравнява HR функцията към нуждите на компанията. 

 

• Увеличава приноса на HR функцията  към представянето 

на компанията. 

 

• Помага на организацията да се настрои към собствените 

си цели. 

 

• Намалява разходите за управление на хората и бизнеса 

като цяло. 

 

• Определя ясни очаквания за уменията, знанията и 

нагласите на служителите. 

 

• Създава култура на позитивна нагласа за успех. 

 

 



Your Logo 

Hill Competence Analysis 

• 25 езика 

• 6 модула 

• Ясни резултати 

• Високо качество 

• Обективност 

• Достоверност 

• Валидност 

 



Hill Assessment Center 

Hill Development Center 

Опознайте хората си и 

възможностите им! 

 



Hill Management Audit 

Идентифицирайте най-добрите си 

служители, предвид бъдещите 

нужди на компанията ви. 



TUV Мениджмънт програма 
• Обучение по мениджмънт, обогатяващо и разширяващо 

лидерската и мениджърска експертиза на участниците. 

• Доказани български и чуждестранни мениджъри и експерти 

• Модули: 

• Hill Competence Analysis 

• Лидерство и Мениджмънт 

• Бизнес право 

• Бизнес икономикс 

• Контролинг 

• Маркетинг 

• Работа с клиенти 

• Управление на времето и стреса 

• Управление на проекти 

• Развитие на персонала и търсене и подбор 

• Бизнес комуникация 

• Управление на незадоволителното представяне 

• TUV AUSTRIA Business Manager Сертификат ISO / IEC 17024 

 

 



Обучения и тренинги 

 

 
 

Практическа HR 
школа 

 
• Активно учене 

• Изцяло практическа 
насоченост 

• Споделяне на успешни 
практики и решения 

 

 

 
 

 

 

 

 
Програма за 

подпомагане на 
служителите (ППС)  

 
Иновативен пакет от услуги, 
предназначени за 
служителите и техните 
семейства и осигурени от 
работодателя, с цел 
подобряване на цялостното 
представяне на служителите, 
мотивирането им и 
усещането за общност във 
фирмата. 

 
 



Your Logo 

Обучения и тренинги 
 

Global Career 
Development 

Facilitator (GCDF) 

 
Международна програма 
за сертифициране на 
кариерни консултанти 

 
 

 

 

Personal Efficiency 

Program (PEP) 

 
• Контролирате своята 

натовареност 

• Пестите време 

• Избягвате излишни 

прекъсвания на работата 

• Създавате ефективни 

работни навици 

 

Програма „Лично 
здраве”  

 
Японска гимнастика за 

регулиране и 
хармонизиране на тялото. 



За контакти 

www.JobTiger.bg 

 

office@jobtiger.bg 

 

02/ 49 180 00 

 


