
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 

J 

ЗАПОВЕД 

№.1. {f 1. ra 2019 

На основание чл.90 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл.15, ал.1, т.5 от 
Правилника за устройството и дейността на Технически университет -
Варна, както и чл. 32, ал. 1, т.3 от Закона за висше образование и в 
съответствие с Класификатора на длъжностите в администрацията, 

НАРЕЖДАМ 

да се обяви конкурс за длъжността 

,,Експерт по маркетинг и реклама" 

към Център по маркетинг, реклама и връзки с обществеността 

в Технически университет - Варна 

Брой работни места, за които се обявява процедурата - 1 работно място. 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални и специфични изисквания: 

• Висше икономическо образование;

• Професионален опит - минимум 5 години, като 3 години от тях в
областта на мениджмънт, маркетинг, реклама и връзки с
обществеността;

• Знания - да познава нормативната уредба в областта на висшето
образование и науката, да познава теорията и практиката на
мениджмънта, маркетинга, рекламата и връзките с обществеността;

• Компютърна грамотност - MS Office, софтуер за маркетингови
информационни системи, програмни продукти за маркетингови
проучвания, Intemet, Facebook;

• Чужди езици - английски език, втори и трети чужд език са
предимство.
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1.2. Допълнителни изисквания: 

• Опит в мениджмънта;

• Опит в маркетинговите проучвания;

• Опит в маркетинговото планиране и бюджетиране;

• Опит в използването на рекламните технологии;

• Опит във връзките с обществеността.

2. Начин на провеждане на подбора:

• по документи

• събеседване.

3. Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление за участие в подбора ( свободен текст, с посочване на

телефони, e-111ail, адрес за кореспонденция);

• Професионална автобиография;

• Копие от документи за завършено висше образование;

• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на

професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка,

служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина,

както и други допълнителни документи, удостоверяващи областите,

в които е придобит трудовия стаж (длъжностна характеристика,

граждански договор и др.);

• Документи (сертификати, удостоверения и др.), доказващи

професионално и личностно развитие.

4. Срок и място за подаване на документите:

Срок за подаване на документите от 11.09.2019 r. до 17.09.2019 г. вкл. 

Документите трябва да бъдат представени лично или чрез 

пълномощник в 5-дневен срок (пет работни дни) от публикуването на 

обявлението в сайта на ТУ-Варна, на адрес: Варна, ул. ,,Студентска" 1, 

Ректорат - Деловодство, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа. 

Телефон за контакт: 052/ 383 25 l 

5. Кратко описание на длъжността:

„Експерт по маркетинг и реклама" работи под прякото ръководство на 

Зам. ректор Интернационализация и Ръководител Център МРВО и в 

тясно взаимодействие с останалите служители на звеното. Оперативно 
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планира, организира и координира изпълнението на задачите, включени 

в длъжностната характеристика. 

Отговорности: 

• Планира, организира и координира провеждането на маркетингови

проучвания и анализи за целите на стратегическото, тактическо и

оперативно управление на ТУ-Варна;

• Планира, организира и координира провеждането на национални и

международни маркетингови проучвания за целите на привличането

и подбора на български и чуждестранни студенти и докторанти.

• Планира, организира и координира провеждането на национални и

международни маркетингови проучвания за разширяване на

практическата реализация на образователните и научно

изследователски продукти на ТУ-Варна

• Поддържа базите от данни в Маркетинговата информационна

система на ТУ-Варна;

• Планира, организира и координира рекламните кампании на ТУ

Варна;

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват съобщения във

връзка с подбора - електронната страница на ТУ-Варна.
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