
Анкетно проучване за работодатели в
сектор текстил и облекло
32 отговора

Данни за фирмата/организацията

1. Наименование на фирмата/организацията
32 отговора

Индустрия Мода Маркам АД

Бордо ООД

Венто ООД

Геяна ООД

СД " Уникат моделс"

Херос ООД

"Сигма 2010" ЕООД

Иви Ем ООД

Кенсол ООД

Мишела - Д ЕООД

Пепи Стилл ООД

Нимек ООД

данини ЕООД

Антоан Вил ЕООД

Селтикс ЕООД

Лик Шик ЕООД

Галена ООД

Глобалткс ЕООД

Стеса ООД

3 - ЕС80 - ЕООД



Мик - БГ ЕООД

Елсия С

Креди БГ ООД

ТПК Съгласие - Русе

Престиж -92 ЕООД

Деа Мода ООД

НВГ - Стефка Венкова ООД

Боряна Русе ЕООД

Елена фешън Русе ЕООД

ЕПО - Нова България ЕООД

Рик ООД

БТБ България АД

2. ЕИК/Булстат на фирмата/организацията
31 отговора

201754891

117004762

BG 117558231

117526949

BG 117091009

117015716

BG 117669908

204013538

203568309

200707533

117618504

117614324

BG 117085223

202342990



117633545

117666926

131015777

117652129

205475088

117606548

202759806

200445988

500510448

117626586

117634583

117625705

204363894

202783262

117628950

117669936

117671567

3. Персоналът във Вашата фирма/организация през последната 1
година е средно:
32 отговора

до 10 лица;
от 11 до 50 лица;
от 51 до 150 лица;
от 151 до 250 лица;
над 250 лица.

37,5%

50%



Подбор на кадри и обучения

4. Най-важното изискване при подбора на кадри е наличие на:
(един възможен отговор)
32 отговора

5. Предвиждате ли да включите в обучение Ваши служители и/
или кандидати за работа през следващите 6 месеца?
32 отговора

6. Какви обучения смятате, че ще са Ви от полза?
17 отговора

Предходен опит в тази
дейност
Придобита професионална
квалификация, без практ…
Готовност за обучение на
работното място
Мотивация и отговорност
към работата, независим…
Специфични за длъжност…
Позитивни личностни кач…

34,4%

15,6%

37,5%

Да
Не (преминете към въпрос
№ 8)

46,9%

53,1%



7. Моля, посочете какви форми на обучение, професия или
компетентности бихте приложили във Вашата фирма/
организация;
17 отговора

8. Моля, при наличие на незаети работни места във Вашата
фирма/организация, посочете основната причина за тях (един
възможен отговор)
32 отговора

0 5 10 15

Маркетинг –
мениджмънт в

търговията на …

Мениджмънт по
качеството в шивашката

ин…

Обучение за средния
мениджмънт от всичк…

CAD системи

техници

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (11,8%)2 (11,8%)2 (11,8%)

6 (35,3%)6 (35,3%)6 (35,3%)

12 (70,6%)12 (70,6%)12 (70,6%)

4 (23,5%)4 (23,5%)4 (23,5%)

1 (5,9%)1 (5,9%)1 (5,9%)

1 (5,9%)1 (5,9%)1 (5,9%)

0 2 4 6 8

Обучение, заявено от
работодател, предх…

Обучение на работници
или служители, вк…

Обучение за
повишаване на

квалификацият…

Дуално обучение на
ученици

Финансово стимулиране
на ученици и/или…

1 (5,9%)1 (5,9%)1 (5,9%)

3 (17,6%)3 (17,6%)3 (17,6%)

4 (23,5%)4 (23,5%)4 (23,5%)

6 (35,3%)6 (35,3%)6 (35,3%)

6 (35,3%)6 (35,3%)6 (35,3%)

5 (29,4%)5 (29,4%)5 (29,4%)

5 (29,4%)5 (29,4%)5 (29,4%)

7 (41,2%)7 (41,2%)7 (41,2%)

2 (11,8%)2 (11,8%)2 (11,8%)

3 (17,6%)3 (17,6%)3 (17,6%)



9. В следващите 6 месеца ще търсите ли нов персонал? (един
възможен отговор)
32 отговора

10. За кои от изброените професии ще ви бъде необходим
персонал през следващите 6 месеца (прогнозен брой)?

Разрастване дейността на
фирмата
Напускане на част от
персонала
Липса на кадри с
изискваната квалификаци…
Н

12,5%

9,4%

53,1%

да
не (преминете към въпрос
№ 12 )
не, предстои
освобождаване на
персонал (преминете към
въпрос № 12)93,8%

Текстилен техник
542020

Оператор в текстилно
производство 542030

Моделиер - технолог
на облекло 542040

Оператор в
производството на

облекло 542050

Работник
производ

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0
1-2 лица1-2 лица1-2 лица 3-5 лица3-5 лица3-5 лица 6-10 лица6-10 лица6-10 лица над 10над 10над 10



11. Потребност от други (извън посочените в предходния въпрос)
професии, по вид и обхват
3 отговора

12. За кои професии и за какъв прогнозен брой работни места,
считате, че ще Ви бъдe необходим нов персонал след 3-5 години

Препоръки за подобрения

не техник машинен
0

1

2
2 (66,7%)

1 (33,3%)

Текстилен техник
542020

Оператор в текстилно
производство 542030

Моделиер - технолог
на облекло 542040

Оператор в
производството на

облекло 542050

Работник
производ

0

5

10

1-2 лица1-2 лица1-2 лица 3-5 лица3-5 лица3-5 лица 6-10 лица6-10 лица6-10 лица над 10над 10над 10



13. Според Вас, в каква степен посочените по-долу фактори
влияят на намирането на подходящи кадри във Вашия сектор:

14. До каква степен посочените посреднически услуги ще
повлияят за намирането на подходящи кадри във Вашия сектор?

15. Според Вас, в каква степен предложените по-долу мерки ще
окажат влияние за решаване на проблема с недостига на работна

Недостатъчно мерки за ранно професиона…
Недостатъчно познаване на потребностите и усло…

Неотговарящо на личностните потребности запла…
Наличие на възможност

0

5

10

15
Много голямаМного голямаМного голяма ГолямаГолямаГоляма СреднаСреднаСредна Не влияеНе влияеНе влияе Не мога да преценяНе мога да преценяНе мога да преценя

Дигитализ…

Привлича…

Осигуряв…

По-широк…
0

5

10

15 Много голямаМного голямаМного голяма ГолямаГолямаГоляма СреднаСреднаСредна Не влияеНе влияеНе влияе Не мога да преценяНе мога да преценяНе мога да преценя



сила?

Други мнения, коментари, предложения, препоръки:
1 отговор

не

Това съдържание не е нито създадено, нито одобрено от Google. Подаване на сигнал за злоупотреба -
Условия за ползване

Гъвкави п…

Предоста…

Предоста…

Значител…
0

5

10

15 Много голямаМного голямаМного голяма ГолямаГолямаГоляма СреднаСреднаСредна Не Не влияевлияеНе влияе Не мога да преценяНе мога да преценяНе мога да преценя

 Формуляри

https://docs.google.com/forms/d/1KK6M3XWmM8nr_4DvQdQsifxC3of7-Se2g-5rGD2OkPc/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

