Karieratami online
Кратко Опътване: Karieratami в 6 стъпки
Добре дошли в Karieratami!
Настоящото кратко описание ще ни напътства в работата ни със софтуера в 6 стъпки.
Начин на връзка в софтуера
Влез в сайта www.karieratami.bg
Кликни върху Използвай Karieratami (Използвай Karieratami)
В страницата Log in:

•

Въведете вашето потребителско име или парола
Имате ли Потребителско Име?

•

Помощ от оператор
Код за регистрацията в сесията Имате ли регистрация?
Съвети

•
•

Можете да намерите подробна информация при влизане в профила регистация ви
чрез двете опътвания „Въведи Потребителско име или Въведи Оператор”
Запомни потребителско име и парола: Те ще бъдат въвеждани при всяко едно
влизане в профила ви.

Започни да използваш Софтуера
С какво мога да ви помогна?
Можете да кликнете върху която и да е опция от менюто:
1.
2.
3.
4.
5.

Намери професиите които са съвместими с твоите интереси –
Отговори на въпросите свързани с характеристиките на
професиите
Намери професиите които са съвместими с твоите уменияОтговори на въпросите свързани с уменията в професиите
Намери професиите които са съвместими с тоите интереси и
умения – Отговорете на всички въпроси свързани с професиите
Професиите, които имате предвид – използване на базата данни
от 438 професионални профила
Развий професионалното си ниво - Въведете първите любими за
вас професии от данните

6. Посети информация за образование, обучение и работа- Обърнете
внимание на информативни статии за работа, обучение и т.н.

Съвети
•
•

За да позволиш на софтуера да ви посъветва и насочи към професията която е най
подходяща за вашите интереси и умения. Препоръчваме ви да започнете с първите
3 опции от менюто.
Запомни: когато започнете да сърфирате в мрежата можете да смените вашите
изисквания свързани с работата , и да се върнете чрез менюто в десния горен ъгъл
( близо до вашето потребителско име) кликвайки с мишката върху Промени . Всяка
информация която сте въвели до момента, остава запаметени във вашия профил
автоматично.

Отговорете на въпросите свързани с вашата професия
Професионално Ниво
1.

Първа стъпка от въпростника свързан с професиите и избора на
Професионално ниво. Karieratami ще ви предложе професии които
отговарят на избраното от вас ниво. Кликвайки с мишката на
иконата INFO за да видим на кое ниво отговарят вашите дипломи.

Това което предпочиташ....
2.

Втората стъпка е отговаряне на въпроси свързани с
характеристиките на професиите Това което предпочитате... и коя
е префпочитаната от вас професия.

Твоите умения
3.

Третата стъпка е да отговорите на въпросите свързани с уменията
за професиите в сесията Твоите умения

Съвети
•
•
•

Избери ниво или нивото което имате в този момент или нивото което искате да
постигнете в бъдеще.
Отговори внимателно на въпросите: на базата на отговорите ви, софтуера ще
избере списъка с Предложените Професии
Колкото повече информативни отговори подадете, толкова по подробен ще бъде
поцеса от комбинации между вашите интереси и Професионални Предложения

Профил
След като попълните първата част от процедурата изготвена като въпростник (Моите Стъпки),
От менюто Профил, достъпно в лявата част в менюто (в кафяво), можете да активирате
вашите отговори във всеки момент.
От менюто Профил ще ви бъде възможно:
•
•
•

Отговорете на оставащите въпроси ( като примерно изберете По
характеризирващи)
Обърнете внимание на всички отговори изобразени чрез графика която е изградена
на базата на отговорите.
Обърнете отново внимание на отговорите избирайки една от опциите от
плъзгащото меню.

Отвори професиите
Моите Професии
В настоящата сесия на софтуера, достъпа до картата Професии в менюто в
ляво, може да покаже списъка с професии.

Имате на разположение 4 вазможности
•
•
•
•

Азбучна подредба на професиите от А –Я
Списък на Предложените професии
Опцията Сравни професиите
Визуализиране на професиите по Месторабота

Подредба от А-Я
Тази част ти показва всички професии от базата данни (преди или след
процеса по комбиниране).
Можете да кликнете с мишката върху буквите подредени по азбучен ред
или да въведете ключова дума свързана със заглавието/наименованието
на професията която имате предвид след което можете да натиснете търси.
Предложени Професии
Списъка с Предложени Професии ще ви покаже най подходящите за вас
професии, на базата на вашите отговори. Иконите в червено показват
нивото на съвместимост,които можете да отворите ако кликнете с мишката
върху иконата.
Сравнете професиите
Можете да сравните до 3 професии едновременно. За да добавите
професия в модула за сравнение кликнете с мишката върху бутона Добави
и сравни под името на професиите, които предпочитате.

Място на действие
Тук, можете да използвате филтър за избор на зона, чрез проверка в
квадратчетата до областите, които ви интересуват. Ако вече сте отговорили
на въпросите от анкетите, от дясната страна на раздела софтуера ще ви
покаже съвместимостта на професии в тази област за всяко ниво на
съвместимост. Дори и в списъка с територии е изграден на базата на
съвместим подбор с вашите отговори: Ето защо тези, в горната част са
областите, най-близки до вашите интереси и способности. Кликнете върху
Info, за да научите повече за тази област на дейност.
Съвети
• Ние предлагаме да прегледате списъка на Предложените Професии и след това да ги
изберете, проверите и сравните в малки групи.
• За да използвате филтъра за населено място, е полезно да изберете не повече от 2 или 3

области в даден момент. Списъкът на професиите, които принадлежат към тази зона / и е
показан по-долу в списъка.
• За да се организирате по-добре вашия списък с Предложените Професии в лична форма,
можете да кликнете върху бутона Запиши в плана под името на професията. Избраните
професии ще бъдат толкова видими в избрания от вас ред сред картата Моя ред (в лявата
част на страницата).

Посети страниците на професиите
Детайли на Професията
Кликвайки върху името на професията в списъка, можете да видите
подробен профил, организиран в два подраздела:
• Информация за професията - Описание
• Коментар на комбинацията - Съвместим с вашите отговори?

Кликвайки върху името на професията в списъка, можете да видите
подробен профил, организиран в два подраздела:
• Информация за професията - Описание
• Коментар на комбинацията - Съвместим с вашите отговори?
Описание
Този раздел съдържа няколко секции. За да ги движите можете да
кликнете в менюто в дясно.
• Описание
• Работна дейност
• Познаване и лични умения
• Кариери
• Обучения
• Друга информация

Съвместимост с вашите отговори?
В този раздел можете да намерите коментари и обяснения за
комбинацията от вашите отговори и аспекти на професията:

• Характеристики
• Професионално ниво
• Умения

Съвети
• При кликване върху хартия и химикалка в горната част на всяка професия с - Моите бележки
- можете да добавите лични бележки за всяка професия.
• Всички бележки, които добавяте в различните страници се събират и се вижда в план Моят
раздел, достъпен от менюто в ляво.
• Можете да прегледате предоставения списък с характеристиките и възможностите за
професията и на професионално ниво, което сте избрали в началото направо в Съвместима
карта с вашите отговори на всяка професия. Актуализацията в сравнение на неговото ниво на
съвместимост и свързаните с коментарите е незабавно.
• Ако промените вашите отговори в този раздел, може също така да се върнете към списъка
на Предложените професии и имайки предвид как промяната се отразява на реда.

Разтеж и подновяване на професионалните
компетенции
Моят план
В раздела Моят план, достъпен от менюто вляво, можете да видите
информация, организиране на бележки и елементи "Любими" които
добавяте, по време на използването на софтуера.
Предпочитани професии
Тук можете да видите Подбрани Предпочитани Професии които сте
добавили като Любими от базата данни и списъка на Предпочитани
професии - Първите 10.

Подходящи умения
В този раздел можете да намерите списък с най-добрите ви умения, тези
на които отговорихте че сте имали ниво Отлично и Много добро.
Подобряване на уменията
Първият път, когато отворите този раздел, ще се наложи да тествате
умения, кликнете на съответния бутон. В следващия прозорец ще видите
списък с умения, които можете да подобрите, за които сте отговорили че
имате по ниско от необходимото ниво това се изисква от повечето
професии, съвместими с вашите отговори. Изберете тези, които искате да
подобрите, за да ги добавите към Методи.

Моите бележки
Тази карта включва всички лични бележки, които сте добавили в
различните раздели на софтуера.
Можете да редактирате и прегледте вашите бележки по всяко време.
Съвети
• Направи си стъпка по стъпка план от първото използване на софтуера.
• В края на всяка работна сесия със софтуера, ти предлагаме да проверите вашата карта план,
добавяйки или премахвайки информация в предпочитани и бележки с извършената работа.
• Не забравяйте, че всяка точка можете да бъде разпечатана в PDF файл както и целия раздел.

