
Ръдиард Киплинг 
 

AKO 

 

Ако владееш се, когато всички 
треперят, а наричат теб страхлив. 

Ако на своето сърце едничко 
се довериш, но бъдеш предпазлив. 

Ако изчакваш, без да се отчайваш; 
наклеветен – не сееш клевети 

или намразен – злоба не спотайваш, 
но… ни премъдър, ни пресвят си ти. 

Ако мечтаеш, без да си мечтател; 
ако си умен, без да си умник. 

Ако посрещаш Краха – зъл предател – 
еднакво със Триумфа – стар циник . 

Ако злодеи клетвата ти свята 
превърнат в клопка – и го понесеш, 

или пък видиш сринати нещата, 
градени с кръв – и почнеш нов градеж . 

Ако на куп пред себе си заложиш 
спечеленото, смело хвърлиш зар, 

изгубиш, и започнеш пак , и можеш 
да премълчиш за неуспеха стар. 

Ако заставиш мозък , нерви, длани – 
и изхабени – да ти служат пак , 

и крачиш, само с Волята останал, 
която им повтаря: “Влезте в крак!” 

Ако в тълпата Лорда в теб опазиш, 
в двореца – своя прост човешки смях. 

Ако зачиташ всеки, но не лазиш; 
ако от враг и свой не те е страх . 
Ако запълниш хищната Минута 

с шейсет секунди спринт, поне веднъж ; 
Светът е твой! Молбата ми е чута! 
И главно, сине мой – ще бъдеш Мъж ! 

 

 

 

 

 

 
 



AKO   Вие : 
 

- Имате цел в живота си, която упорито, ежедневно и търпеливо преследвате 

- Вярвате в себе си, не се боите от трудностите и сте готов да се учите постоянно 

- Обичате да се срещате с хора с различни професии – познати и непознати 

- Контактувате лесно и имате много познати в различни области на живота 

- Искате да бъдете полезен на другите с конкретни и значими за тях неща 

- Никога не гледате на другите като на по-глупави от Вас 

- Искате да служите на хората и това Ви носи удовлетворение 

- Работите ежедневно и се стремите да се развивате професионално 

- Желаете това Ваше развитие да Ви носи непрестанно растящи доходи 

- Търсите поле за професионална изява –  
     Да изявите способностите си и да станете финансово независим човек 
 

ТОГАВА   Ние: 
 

- Ще Ви предложим професионално фирмено и индивидуално обучение  

     от един от лидерите на световно ниво в нашия бранш, за да ускорим  

     навлизането Ви в един от най-печелившите и престижни бизнеси в света 

- Ще бъдем с Вас рамо до рамо при израстването Ви в професията 

- Ще Ви помагаме да станете един от нас – член на екипа ни 

- Когато сте готов за това, ще отворим пред Вас вратата на кариерното развитие 

- Ще Ви предложим съответното обучение за кариерата в бизнеса ни, 

     за да учите по-нататък  другите, ползвайки придобития от Вас опит  

- При всяка Ваша стъпка ще Ви подкрепяме по пътя към Вашата цел: 
     Да служите на другите и това да Ви носи радост и финансова стабилност 
 

Ако всичко това се отнася до Вас, защо не станете член на екипа ни? 
 

Подгответе подробно CV, придружено със стандартна снимка паспортен формат, 

като посочите образованието, което сте получили, Вашият професионален опит 

главно в сферата на продажбите, евентуални фирмени обучения, компютърните 

Ви умения, ползвани езици, както и в коя област са интересите Ви. 

 

Очакваме и краткото Ви мотивационно писмо за работа в сферата на нашия бизнес. 

Изпратете ги на следния e-mail: freddypenev@gmail.com . 

След разглеждането им ние ще Ви потърсим, за да Ви поканим на интервю. 

 

 

 

 

 

 

 ФРЕДИ ПЕНЕВ 
 

  Мениджър на екип 
  Алианц България Холдинг АД 
  София 1000 
  Ул. „Г. С. Раковски” 183 
Моб. : 0898 645 688 
Тел. : 02/980 67 88 
e-mail: freddypenev@gmail.com        
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