
Списък на професиите, подходящи за хора със синдром на Аспергер 

Audiologist-research 

Automotive service technician and 
mechanic 

Слухов терапевт 

Автомобилен техник и механик 

Baggage handler  Пиколо 

Book-keeping  Счетоводител 

Bus-driver  Шофьор на автобус 

Cartoonist  Карикатурист 

Computer and information scientist/ 
researcher 

Учен/изследовател в областта на 
компютърните и информационни 
технологии  

Computer animator Специалист по компютърна анимация 

Computer software engineer 
/applications/systems software 

Компютърен софтуерен инженер / 
специалист по системен и приложен 
софтуер 

Computer support specialist  Специалист по компютърна 
поддръжка 

Computer systems analyst  Анализатор на компютърни системи 

Copy editor  Редактор на преписи и дописки 

Data entry operator Оператор на база данни 

Database administrator Администратор на база данни 

Desktop publisher Електронен издател 

Dog groomer or assistant Асистент, осигуряващ грижа за кучета 
и коне 

Dog trainer Треньор на кучета 

Drafting Чертожник 

Economist Икономист 

Electrician Електротехник 

Engineer Инженер 

Graphic designer Графичен дизайнер 

Horse trainer Дресьор на коне 

Health information technician Експерт по здравна информация 

Information clerk Чиновник в информационно бюро 

Insurance underwriter Експерт застраховане 

Inventory clerk Отговорник по инвентаризация 
(домакин) 

Janitor/cleaner Портиер/ Хигиенист 



Journalist Журналист 

Laboratory technician  Лаборант 

Landscaping/grounds keeping worker Специалист по озеленяване 

Library technician Библиотекар 

Machinist Машинист 

Maintenance and repair worker, general Работник/специалист по поддръжка и 
експлоатация 

Maintenance, building or factory Работник по поддръжка в 
строителството или производството 

Mapping drafter Картограф 

Market research analyst Маркетинг анализатор 

Mechanic Механик 

Mechanical designer Конструктор на машини 

Medical records technician Отговорник за поддържане на 
медицински данни и документи 

Medical scientist Изследовател в областта на 
медицината 

Musician Музикант 

Office clerk, general Административен работник/чиновник 

Packer and packager - by hand  Отговорник пакетиране 

Painter (house) Бояджия 

Pharmacist Фармацевт 

Photographer or assistant Фотограф/асистент 

Piano tuner  Акордьор 

Researcher Учен - изследовател 

Security guard Охранител 

Shelf stocker Отговорник по подреждането на 
стелажите в магазин 

Statistician Статист 

Technical support specialist Специалист по техническа поддръжка 

Technical writer Машинописка 

Technician and technologist  Техник/технолог 

Telecommunication line installer and 
repairer 

Кабелен техник 

Truck driver Шофьор на камион 

Veterinary assistant Асистент ветеринар 
 


