
Nationale Loopbaan dagen – Goede loopbaan, 
goed leven 
 

De Nationale Loopbaandagen is het grootste 

tewerkstellingsbeurs in Bulgarije Grote Bulgaarse en 

buitenlandse bedrijven doen mee en bieden stages 

of jobs aan in heel wat verschillende sectoren. De 

beurs vindt plaats in 7 verschillende Bulgaarse 

steden en is gratis toegankelijk. 

 

Niet zo maar werk, maar werk met een garantie 

op succes! 
Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven. 

Jongeren kunnen hun leven zelf in handen nemen 

als ze zelf actie ondernemen. Het is dan ook nooit te 

vroeg om deel te nemen aan een stage in een bedrijf 

of om zich via een eerste job op te werken in een bedrijf. Ontdek de mogelijkheden voor jou is de boodschap van 

de beurs naar de jongeren toe. 

  
 

Welke bedrijven kan je ontmoeten tijdens deze loopbaandagen? 
Elk jaar komen de toonaangevende Bulgaarse en buitenlandse bedrijven naar de beurs om zowel stages als jobs 

aan te bieden en wel over alle mogelijke sectoren heen. 

 

 
Neem deel aan de discussies 
Tijdens de evenementen in Sofia, Varna, Svishtov en Plovdiv heb je als jongere de mogelijkheid om deel te 

nemen aan discussies met vertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven. Thema’s zoals loopbaan en 

arbeidsmarkt staan steeds op het programma. 

 
Krijg loopbaanadvies en -begeleiding 
Jongeren kunnen loopbaanadvies en –begeleiding krijgen op de beurs. Je krijgt er tips over de 

opmaak van je CV, hoe je je het best moet voorbereiden op een sollicitatiegesprek en nog veel meer. 

Daarvoor is er een speciaal HR-hoekje op de beurs met loopbaanconsulenten en 

selectieverantwoordelijken. Deze ‘HR-hoek’ wordt mee opgezet door de HRafdeling van Nestle. 

 

 
Neem deel aan de inleidende meeting is alle steden 
Voorafgaand zijn er inleidende meeting in de 7 steden waar je tips krijgt over hoe je je het best kunt voorbereiden 

op de Nationale Loopbaan dagen. Experten van  JobTiger’s en Nestlе’s verwachten er de deelnemers.  
 

Meer info op: http://national.careerdays.bg/bg/  
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