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Първи стъпки на пазара на труда
Участвайте в проучването на Делойт за
2020 г. и спечелете iPAD!

Уважаеми студенти / Скъпи завършили,
Делойт стартира международно проучване „Първи стъпки на пазара на
труда“, за да изследва мненията относно пазара на труда на студентите и
наскоро завършилите. То е организирано за студенти/ завършили студенти
на възраст 18-30 години, които са получили висшето си образование или в
момента учат в 19 страни в Европа* и бихме искали да Ви поканим да
участвате в него.
* (Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Естония, Франция,
Унгария, Косово, Латвия, Литва, Молдова, Черна гора, Северна Македония,
Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения)

Участвайте в анкетата и нашето състезание и спечелете един от 9 iPad-и!
Попълнете анкетата преди 9 ноември 2020 г. и отговорете на
състезателния въпрос, за да участвате в нашето състезание за iPad!
Споделете ни Вашите мисли, очаквания, опит и отношение към работата и
работодателите и ни кажете какво би било Вашето решение, за да окажете
въздействие, което остава значим отпечатък в обществото.

Участвайте в проучването

Попълването му ще отнеме около 20 минути и отговорите Ви ще останат
строго поверителни. Вижте общите условия за участие в състезанието.
Крайните резултати от проучването ще анализират възгледите на студенти
и наскоро завършили и ще бъдат публикувани през пролетта на 2021 г.
За повече информация, моля, посетете нашия уебсайт на адрес:
http://bit.ly/FirstStepsIntoTheLabourMarket2020.
Благодарим Ви, че сте част от нещо, което ние считаме за значима
инициатива.
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Делойт се отнася към едно или повече дружества - членове на Делойт Туш Томацу Лимитид („ДТТЛ“ ), както и към
глобалната мрежа от дружества – членове и свързаните с тях дружества (заедно наричани „организацията на
Делойт”). ДТТЛ (наричано също “Делойт Глобъл“) и всяко дружество– член и неговите свързани дружества са
юридически самостоятелни и независими лица, които не могат да поемат задължения или да се обвързват взаимно
по отношение на трети страни. ДТТЛ и всяко дружество член на ДТТЛ и свързаните с него дружества са отговорни
единствено и само за своите собствени действия и бездействия, но не и за тези на останалите.
ДТТЛ не предоставя услуги на клиенти. Моля, посетете www.deloitte.com/about, за да научите повече.
Делойт е водещ световен доставчик на одиторски и други услуги по изразяване на сигурност, консултантски услуги,
финансови консултации, консултации, свързани с риска, данъчни консултации и свързаните с тях услуги. Нашата
глобална мрежа от дружества- членове и свързаните с тях дружества и в повече от 150 страни и територии (заедно
наричани „организацията на Делойт) обслужва четири от пет Fortune Global 500® компании. Научете как
приблизително 312,000 служители на Делойт оставят значим отпечатък върху обществото на www.deloitte.com.
Настоящата комуникация съдържа единствено обща информация и не следва да се разбира, че чрез нея Делойт Туш
Томацу Лимитид („ДТТЛ“) или някое от дружества – членове на глобалната мрежа или свързани с тях дружества
(заедно наричани „Организацията на Делойт“), предоставят професионални консултации или услуги. Преди да
вземете каквото и да е било решение или да предприемете действия, които биха имали отражение върху вашите
финанси или бизнес, следва да се консултирате с квалифициран професионален консултант.
Не се дават декларации, гаранции или ангажименти (изрични или подразбиращи се) по отношение на точността или
пълнотата на информацията в това съобщение и никой от ДТТЛ, неговите дружества-членове, свързани лица,
служители или агенти не носи отговорност за загуба или вреда, която възниква пряко или косвено във връзка с което
и да е лице, разчитащо на това съобщение. ДТТЛ и всяко от неговите дружества-членове и свързаните с тях дружества
са отделни и независими дружества.
© 2020. За информация се свържете с Делойт в България.

