
 

 

 

 

 
 

Уважаеми курсисти и випускници от Сиско академиите,  
 
 

Българската асоциация на мрежовите 

академии (БАМА) ще ви помогне да 

достигнете по-бързо и ефикасно до 

работодателите и да получите мечтаната от 

вас работа. За тази цел ние стартираме 

инициативата „Кариера в мрежите“.  
 

Кой може да участва?  
 

В проекта могат да участват курсисти и 

випускници от Сиско академиите в страната, 
които са завършили 4-ти модул на CCNA (по 

изключение и завършили 2-ри или 3-ти 

модул), както и обучаващи се или завършили 

курсовете CCNA Security и CCNP. 
 

Как можете да участвате, ако отговаряте на условията? 
 

 

 Кандидатите попълват и изпращат на електронната поща на проекта заявление за членство 

Кандидатът попълва и изпраща на електронната поща на проекта заявление за членство в 

БАМА, което може да получи от академията си или да изтегли от сайта на БАМА http://bana-

bg.org/index.php?option=com_remository&Itemid=67&func=fileinfo&id=110ѝ  

 Кандидатът за участник в проекта заплаща годишен членски внос от 60 лв. по банкова 

сметка на БАМА -  IBAN: BG29STSA93000021854056, BIC: STSABGSF, Банка ДСК. 

 Всеки кандидат подготвя CV (Europass формат), което изпраща на електронната поща на 

проекта career@bana-bg.org. 

 Кандидатът, участник в проекта, попълва Тест за социални компетенции, чийто 

автоматично генериран доклад БАМА съхранява и изпраща на потенциални работодатели 

заедно със CV и референцията от академията. Тестът е достъпен в електронната платформа 

MyCompetence, като БАМА регистрира кандидата, след като получава от него данни за 

регистрация (email и имена). 

 БАМА получава за всеки курсист референция, попълнена от инструктора му в 

академията, където е учил. Образец на референцията е наличен във всяка Сиско академия.  

 Всеки участник в проекта получава от БАМА по електронната поща информация за всяка 

обявена свободна позиция. 

 В случай, че кандидатът бъде назначен на работа, като резултат от участието му в проекта, 
той е длъжен в тридневен срок от сключването на договор с работодателя да уведоми БАМА 
за назначаването си.  
 

За повече информация: БАМА    
career@bana-bg.org; тел. (02) 981 03 26, Теодора Борисова, Драгомир Димитров 
 

Вашето бъдеще е във вашите ръце!

http://bana-bg.org/index.php?option=com_remository&Itemid=67&func=fileinfo&id=110ѝ
http://bana-bg.org/index.php?option=com_remository&Itemid=67&func=fileinfo&id=110ѝ
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae
mailto:career@bana-bg.org
mailto:career@bana-bg.org

