
 

 

Сайт: http://www.biznespraktik.com  

e-mail: contact@biznespraktik.com     

  Тел.: +359 2 444 07 94 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ  

“СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ” 

 

СПЕЦИАЛНОСТ „МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ", код по СППОО 3420201, 

 втора степен по професионална квалификация 

 

Професията сътрудникът в маркетингови дейности в момента е от изключителна важност за всички фирмите, 

поради факта че, вече бизнесът осъзнава голямото значение на маркетинга. Вие ще получите задълбочени знания в 

областта на маркетинга и ще придобиете практически опит и умения в маркетинговите комуникации, в рекламата и 

маркетинговите проучвания. Ще умеете да планирате, разработвате и реализирате маркетингови проучвания. Вие 

ще работите с най-новите комуникационни технологии, ще познавате методики в различни области на знанието, 

предприятието, финансите, счетоводство, администрация и информационни технологии. Вие ще придобиете 

отлични комуникативни умения и умения за презентиране. Ще умеете да комуникирате професионално на английски 

език.  

Сътрудникът в маркетингови дейности осъществява контакти с потенциални клиенти и предлага подробна 

информация за фирмените услуги и продукти като осъществява бизнес комуникации на български или английски 

език. Подготвя периодични, специални и текущи справки и отчети, необходими за работата на отдела за 

маркетингово и стратегическо планиране на фирмата. Той събира необходимата за изпълнението на 

маркетинговите и рекламните дейности информация. Подготвя материали за разработване и провеждане на 

маркетингови кампании по предварително подготвено задание.  

Сътрудникът в маркетингови дейности може да работи под ръководството на маркетолог в маркетингови 

агенции или консултантски фирми, които провеждат маркетингови проучвания по поръчка, както и в маркетингови 

отдели на фирми, работещи във всички сектори на националната икономика. Сътрудникът в маркетингови дейности 

отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените му задачи. Той носи отговорност за опазване на 

фирмени тайни и за спазване на технологичната дисциплина и вътрешния ред и не предоставя информация, 

разпространяването на която би могло да навреди на работодателя, освен в случаите на изрично разпореждане от 

работодателя.   
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Какви знания, умения и компетенции ще придобиете след обучението? 

Цели на обучението: 

1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална 

подготовка единна за всички професионални направления. 

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: 

- Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда; 

- Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, 

разбира договорните отношения между работодател и работник;   

- Умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет на извършената работа, установява и 

поддържа делови отношения с клиенти и доставчици;   

- Познава стопанското устройство на страната и разбира съществуващите икономически отношения;  

- Разбира своята роля в дейността на фирмата, съзнава необходимостта от повишаване на 

квалификацията си; 

- Умее да намира, въвежда, създава и обработва информация с помощта на компютър;  

- Умее да работи с офис техника, в т.ч.: телефон, телефонна централа, факс, компютър, скенер, копирна 

машина и др.;  

- Умее да работи в екип;  

- Умее да се справя със задачи на работното място, като осъществява комуникация на английски език.  

2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" 

при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от 

професионално направление "Маркетинг и реклама". 

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: 

- Познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, 

фирмената култура;  

- Умее да изготвя различни рекламни и маркетингови материали по предоставено му задание;  

- Описва основните принципи при провеждане на маркетингово проучване;  

- Познава и описва изискванията, на които трябва да отговаря рекламната/ маркетинговата кампания;  

- Умее да представя количествени и качествени данни чрез графики, таблици и презентации;  

- Притежава добри компютърни умения и необходимите познания. 
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3. Цели за формиране на специфични професионални компетенции за изпълнение на дейностите от 

"Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Сътрудник в маркетингова дейност" 

задължителна професионална подготовка. 

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: 

- Изброява етапите и необходимите ресурси при провеждане на маркетингово проучване;  

- Познава различни видове маркетингови проучвания; 

- Познава видовете и ролята на въпросниците и анкетните карти, описва общите принципи и правила при 

съставянето им; различава видове въпроси, които се включват към тях;  

- Притежава знания и умения за кодиране на анкетни карти и въпросници;  

- Умее да въвежда първични данни от анкетните карти и въпросниците в електронни формуляри; 

- Изброява видовете методи за събиране на първични данни и различните методи за обработка на данни; 

- Умее да събира и систематизира информация от медии и интернет за различни видове пазари, продукти 

и услуги; 

- Умее да подготвя и представя на аудиторията мултимедийни презентации с резултати от направените 

проучвания или разработените маркетингови кампании. 

 


