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КАКВА РАБОТА БИХ ИСКАЛ ДА ИМАМ? 

 

Пред теб е списък с различни характеристики на работата в дадена професия. Оцени 

колко важна за теб е всяка от посочените за бъдещата ти работа, като поставиш „Х“ 

в съответната колона. В най-дясната колона са дадени примери за професии, които 

притежават в достатъчно голяма степен посочената в най-лявата колона 

характеристика. Допиши още професии върху пунктираната линия. 

 

Характеристика: 
 

Не 
искам 

Не е 
важно 

Важно 
е 

Много 
е 

важно 

Примери за професии, 
които носят очакваните 
от теб характеристики 

 
Според 

резултата: 
1 2 3 4 

(допиши още върху пунктираната 

линия) 

Доходна, високо 
платена, с 

допълнителни 
бонуси 

    Финансови анализатори и 
специалисти, лекари и зъболекари, 
медици, рехабилитатори и 
физиотерапевти, софтуерни и 
медицински инженери, мениджъри. 

…………………………………….. 
……………………………………… 

Престижна, с висок 
социален статус и 

обществено 
уважение, 

известност и слава 

    Артист, изпълнител, моден 
дизайнер, лекар, военен, съдия, 
учен, преподавател. 

…………………………………….. 
……………………………………… 

 
Влияние и власт, 

участие във 
вземането на 

решения. 
 

    Мениджър високо ниво, политик, 
държавни служители високо ниво, 
религиозни дейци, съдия, прокурор, 
висши полицейски длъжности, 
висши военни длъжности. 

…………………………………….. 
……………………………………… 

Според обекта на 
дейността: 

1 2 3 4 

Примери за професии, 
които носят очакваните от 
теб характеристики. 

Работиш с хора 

    Мениджър, преподавател, лекар, 
журналист, зъболекар, полицай, 
адвокат, съдия, политик, социален 
работник, сервитьор, барман, 
фризьор, козметик. 
 …………………………………………… 
……………………………………………. 

Работиш с растения 
и/или животни 

    Фермер, еколог, паркостроител, 
ветеринар, дресьор. 

……………………………………... 
……………………………………… 
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Работиш с машини, 
инструменти, 

апаратура 

    Строител, готвач, механик, шофьор, 
машинист, бижутер. 

…………………………………….. 
……………………………………… 

Работиш с идеи и 
числа 

    Учен, анализатор, уеб-дизайнер, 
програмист, финансист, 
счетоводител. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

Работиш с език, 
музика, ритъм, 

визуални обекти 

    Преподавател, преводач, 
журналист, писател, композитор, 
изпълнител, художник, бояджия, 
дисководещ. 

………………………………………… 
……………………………………….. 

Според 
средствата на 
труда и вида 
изразходвана 
сила 

1 2 3 4 

Примери за професии, 
които носят очакваните от 
теб характеристики 
 

Полагаш 
физически усилия, 
да изразходваш 
физическа енергия 

    Танцьор, общ работник, товарач, 
фитнес инструктор. 
………………………………………………… 
……………………………………………….. 

Майсториш, да 
създаваш или 
поправяш нещо 
със собствените си 
ръце 

    Шивач, монтьор, скулптор, 
художник, строител, маникюрист, 
озеленител. 

………………………………………….. 
………………………………………….. 

Използваш в 
работата си 
инструменти 
или машини. 

    Шофьор, шлосер, дърводелец, 
скулптор, музикант, програмист. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

Използваш ума и 
съобразителността 
си 

    Учен, преподавател, юрист, 
програмист, артист, писател, 
политик, администратор, 
финансист, счетоводител. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
 

Според степента 
на 
самостоятелност. 

1 2 3 4 

Примери за професии, 
които носят очакваните от 
теб характеристики 
 

Изпълнителска, да 
изпълнявам 
поставени задачи и 
нищо повече. 

    Работник в производството, общ 
работник, строител,  куриер, 
сервитьор, офис-сътрудник. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

Самостоятелна, до 
голяма степен сам/а 
определям време и 
подредба на 

    Предприемач, дизайнер, фермер. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
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задачите, които 
изпълнявам 
Ръководна. 
Разпределям и 
контролирам 
изпълнение на 
задачи.  

    Мениджър. Висши 
административни и военни 
длъжности. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

Творческа – 
създавам нови 
продукти, идеи, 
знание. 

    Учен, писател, продуцент, 
програмист. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

Според 
условията и 
режима на труд. 

1 2 3 4 

Примери за професии, 
които носят очакваните от 
теб характеристики 

Спокойна, без 
голямо напрежение 
и резки смени в 
обстоятелствата. 

    Библиотекар, разпоредител, 
градинар. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

Изненади, емоции, 
риск, промяна в 
обстоятелствата.  

    Журналист, полицай, лекар, 
брокер, летец, шофьор, учител, 
пожарникар, мениджър.  
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

Надпревара и силна 
конкуренция.  

    Спортист, брокер, изпълнител, 
журналист, мениджър. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

Постоянно и 
регулирано работно 
време. 

    Офис-сътрудник, работник в 
производството. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

Пътуване и 
движение. 

    Шофьор, куриер, стюард/еса.  
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

 

Събраните показатели по отговорите ти в колона 4, включително с посочените от теб 

допълнителни професии оформят полето за професионална реализация, което 

търсиш. За да направиш оценка дали желаното е възможно, използвай и въпросника 

за самооценка на способностите и личността ти. Разбира се, помощта на нашия 

кариерен консултант е начинът да бъдеш абсолютно сигурен/а, че имаш желание и 

възможности за подготовка и работа по определена професия и в определена 

кариера.  
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