
 
 
 

Инструменти и тестове за подбор, 
основани на равнопоставеност на 

половете 
 



  Бланка за анализ на позиция 

  Въпросник за основни компетентности за работа 

  Аналитични упражнения – разрешаване на проблеми (3) 

  Примерно интервю за работа (2) 

 Образец за оценка - Чеклист за кандидат (2) 

Инструменти  
Как да ги използвате в процеса на подбор 



Инструменти  
Как да ги използвате в процеса на подбор 

•  Примерна бланка за анализ на позиция 

•  Процес по наемане - привличане на кандидати 

1. Фаза за подготовка на 
подбор 

• Общ преглед на докумените 

• Въпросник за основни компетентности за работа 

•  Аналитични упражнения – решаване на проблеми 

• Образец за интервю за работа 

•  Други инструменти: Езикови тестове 
(Английски/Немски), Тест за компютърни умения и 
Прослушвания за работа 

2. Фаза на подбор 

• Образец за оценка чеклист за кандидат   

• Крайно решение 
3. Фаза на вземане на решение 



Инструмент 
 

Примерна бланка  
за анализ на позиция 



Инструмент 
 
  

Образец за оценка  
 

Чеклист за оценка на кандидат 



Инструмент 
 
  

Въпросник за основни 
компетентности за работа 



Въпросник за Основни компетентности за работа 
• 20 въпроса; 3 основни компетентности 

Инициатива / Проактивност, Организационни умения и Социални умения 
Тези компетентности са посочени от Световния икономически форум (2016) и в предложението Европейска референтна рамка за ключови 

компетентности за учене през целия живот (Съвет на Европейския съюз, 2018), и са включени в топ 10 умения, необходими на работещите.   

• Въпросникът е разработен и стандартизиран за петте страни 
партньори в GeNeus - Австрия, България, Италия, Португалия и 
Испания.  

• Скала за отговорите:  Нива на оценка: 

(1) Почти никога    Много под средното ниво 

(2) Рядко     Под средното ниво  

(3) Понякога   Средно ниво  

(4) Често     Над средното ниво  

(5) Почти винаги    Много над средното ниво 
 

 

 

Организацията може да използва онлайн форма и да получи отговорите в цифров формат (например Google 
Forms). 



Нека опитаме да попълним и оценим 
въпросника заедно! 



Нека опитаме да направим едно от 
упражненията заедно! 



Инструменти 
 

Аналитични упражнения – 

решаване на проблеми 

  
Упражнение 1 - Офис парти; 

 
Упражнение 2 - Проблем с 

доставка на клиент; 
 

Упражнение 3 - Проблем с 
офисното пространство. 



Моля отговорете на следните въпроси: 

Q1. Моля, посочете проблема (-ите), пред които сте изправени. 

Q2. Моля, посочете дали ще трябва да съберете допълнителна информация и 

ако да, какво ще направите. 

Q3. Моля, предоставете няколко възможности за решаване на проблема и 

посочете техните плюсове и минуси. 

Q4. От възможностите, представени в предишната точка, изберете тази, която 

считате за най-подходяща, като посочите какви действия ще предприемете, за 

да приложите идеята си. 

Q5. Предвид ситуацията, какво бихте приели за добър резултат? Какви уроци 

сте научили от тази ситуация? 



Критерии за оценка 





ИНСТРУМЕНТ 
Езикови тестове 

 
https://www.oxfordonlineenglish.com/english-level-test/ 
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ИНСТРУМЕНТ - Интервю за работа 

ФАЗА 1: Въведение от интервюиращия (1 до 10 мин) 

  

Поздрав, представяне, въведение 

Създаване на положителна атмосфера 

  

ФАЗА 2: Запознаване с кандидата / Оценяване на компетентностите (15 до 60 мин) 

  

Основен анализ (Основан на CV-то) 

  

  

Лични/професионални характеристики/компетентности 

  

Компетентност 1 - Ефективно общуване/Междуличностно общуване 

Компетентност 2 - Точност и организация 

Компетентност 3 - Управление на риска 

Компетентност 4 - Основни знания, свързани с предмета на работа 



ИНСТРУМЕНТ - Интервю за работа (2) 

Много ниско ниво           Стандартно ниво     Много високо ниво 

 

 

Оценка на компетентността 

ФАЗА 3: Кариера и предлагана позиция (5 до 15 мин) 

  

  

ФАЗА 4: Заключение (5 до 10 мин) 

1 2 3 4 5 

          





Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на 
авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може 
да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 



 

БЛАГОДАРЯ! 
http://geneus-project.eu  

https://www.bimec-bg.com  
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