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ПРОТОКОЛ
От проведена среща на 05.01.2015 г., 11.45 часа в кабинета на г-н Станимир
Станчев – заместник областен управител на област Русе със стажанти по
Програма „Старт на кариерата” и студенти от РУ „Ангел Кънчев” по проект
„СЪПОРТ”
На 05.01.2015 г. (понеделник) от 11.45 ч. в кабинета на г-н Станимир Станчев –
заместник областен управител на област Русе се проведе среща с 5 стажанти по
програма „Старт на кариерата” и 2 студенти от РУ „Ангел Кънчев” по проект
„СЪПОРТ”.
В заявката за 2014 г. по Програма „Старт на кариерата” в Областна
администрация Русе бяха обявени 5 позиции, по които кандидатстваха 127 младежи.
Интервюто се проведе на 7 ноември 2014 г и от всички, които се явиха на интервю бяха
одобрени 5 младежи – Деница Благоева (отдел „Регионално развитие”), Яна Кънчева
(отдел „Административен контрол”), Миглена Нончева (отдел „Държавна
собственост”), Иглика Ангелова (Връзки с обществеността), Денислава Ценова
(Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността).
В първия работен ден на 2015 г. в Областна администрация Русе постъпиха на
стаж и 2 студенти от РУ „Ангел Кънчев” – Семра Рейза (специалност „Международни
икономически отношения”) и Моника Карагенова (специалност „Европеистика и
глобалистика”) по Проект „Съчетаване на учебните програми с изискванията на
ръботодателите” (СЪПОРТ) за срок от 30 дни.
Областният управител на област Русе – г-н Стефко Бурджиев, заместник
областните управители – г-н Станимир Станчев и г-н Явор Янчев и експерти от
администрацията посрещнаха стажантите и изразиха своята удовлетвореност от това,
че млади и можещи хора отново се включват в работата на Областна администрация
Русе.
Г-н Стефко Бурджиев пожела на стажантите много успехи и изрази своята
увереност, че за 9 месеца те ще натрупат професионален опит и контакти, които ще ги
направят по-конкуретни на пазара на труда.
Г-н Станимир Станчев призова стажантите и студентите да се включват
активно в работата на администрацията, което ще им даде възможност да обогатят
своите знания и ще добият умения, които да им бъдат полезни в тяхната бъдеща
реализация.
От своя страна г-н Явор Янчев подчерта, че стажантите трябва да оправдаят
доверието, което им се гласува. В заключение той каза, че разчита работата им в
администрацията да е ползотворна и за двете страни.
Директорите на дирекции, началниците на отдели и техническите ръководители
също пожелаха на стажантите да са активни, да са креативни и да изпълняват отговорно
задачите, които ще им бъдат поставяни.

Стажантите по програма „Старт на кариерата” и студентите от РУ „Ангел
Кънчев” споделиха своите очаквания за работата си в администрацията и разказаха
накратко за себе си.
Областна администрация Русе изцяло подкрепя целите и ползите на
стажантските програми за заетост и обучение. Приносът от провеждането на подобни
проекти допринася да се осигурят възможности за придобиване на трудов стаж на
безработни младежи, завършили своето образование и е в съответствие с
индикативната програма на Постоянната комисия по заетост.
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