Insider
7 юли

От 7 юли до 24 септември Лидл България, с подкрепата на Столична
община, стартира отново “Зелена линия Витоша” с безплатни автобуси
до планината. Проектът се реализира за осма поредна година, като общият
брой превозени пътници за целия период на кампанията до момента
нахвърля 47 000 души.
Прочети още
За 41-во лято в първата събота на юли се проведе фирмения фамилен
празник на една от най-големите пловдивски компании - КЦМ 2000 ГРУП.
Стотици семейства за пореден път се събраха на базата за профилактика и
отдих на Копривките. Празникът предложи на посетителите от различни
възрасти куп изненади и игри за хората от различните възрасти.
Видео

11 юли

12 юли

young.LEADERS.talk

7 юли
Евродепутатът Ева Майдел и PR специалистът Любомир Аламанов се срещнаха със стажанти от компаниичленки на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ). Продължилата над два часа среща се проведе в арт
пространството Къщата на София.
Това бе първата от поредицата срещи young.LEADERS.talk, организирани от СЖББ. Тяхната цел е да даде
възможност на младите хора да се срещнат със своите модели за подражание – от ръководители и топ мениджъри
на водещи компании до млади, успешни специалисти и предприемачи, и да почерпят опит от техните лични
истории.

12 юли

Авторитетното международно списание Еurоmоnеу определи УниКредит
Булбанк за „Най-добра банка“ в България за 2018 г. Церемонията по
обявяване на наградените банки в различните страни се състоя в Лондон.
Прочети още
Модерна подстанция на име “Евмолпия” ще захранва ЖР “Тракия” с
електроенергия. Изграждането ще стартира през месец октомври 2018
г. Това съобщи Костадин Величков, изпълнителен член на Съвета на
директорите на „Електроразпределение Юг“, част от мрежата на EVN
България. Съоръжението ще е от затворен тип, без открити проводници,
без шум и вибрации.
Прочети още

13 юли

11 юли

Black Ram е уиски номер 1 в България. Това сочат данни на „Нилсен
България“ за продажбите в обем в категорията за периода януари 2009 - май
2018 на пазара на дребно. Силните пазарни позиции на марката собственост
на „ВП Брандс Интернешънъл“ са безспорен успех особено в динамична
категория като уискито.
Прочети още
А1 е първият телеком у нас, който предоставя възможност на своите
клиенти да използват превозни документи за градския транспорт в София
с помощта на мобилна платформа, разработена от „Центъра за градска
мобилност” (ЦГМ). Телекомът ще предостави безплатно на абонатите си
първите закупени 2 000 карти за градски транспорт, заявени през мобилната
платформа.
Прочети още

13 юли

Продължава кандидатстването за петото издание на Лидерска академия на Съвета на жените
в бизнеса в България! Тази година акцентът е върху участието на дами предприемачи от малък и
среден бизнес с мотивация за усъвършенстване и принос за развитието на бизнеса.
Повече за кандидатстване и участие

„Националната стажантска инициатива на СЖББ е уникална възможност,
възползвайте се от нея„, посъветва младите хора Ева Майдел, която е и патрон на
инициативата. Според нея са много важни връзките, които се изграждат между участниците
в инициативата, а самият стаж може да предопредели пътя на един човек. „Радвам се
на партньорството си със СЖББ, защото общата ни цел е да задържим талантите в
България и да подобрим имиджа на страната ни”, каза г-жа Майдел. Тя коментира, че
компаниите-членове на Съвета на жените в бизнеса в България са доказали колко е важно
да се инвестира в хората.
Г-жа Майдел разговаря с младежите за важността на стажуването и разказа собствения си опит като стажант за
неправителствена организация в Италия, където е учила. Тя посочи и кои са условията, според нея, за постигане
на успех – да вярваш в себе си, да имаш желание да учиш през целия живот, да си поставяш непрекъснато нови
предизвикателства. „Днес, за да успяваш, трябва да надскочиш собствените си очаквания. Търсят се
професионалисти, които да искат да надскочат трудовата си характеристика“, коментира Ева Майдел. Тя подчерта,
че тъй като днешният свят е много динамичен и се развива с бързи темпове, способността да се променяме е много
важна за реализацията.
Председателят на УС на Съвета на жените в бизнеса в България д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен
директор на Siemens България, благодари на Ева Майдел, че подкрепя Националната стажантска инициатива.
Според нея г-жа Майдел е пример за това как с труд един млад човек може да постигне много.
Любомир Аламанов говори пред младите хора за собствения си опит като стажант, за
голямата промяна в комуникациите, настъпила под влияние на социалните мрежи, за
качествата, нужни, за да успяваш в бизнеса и как самият той е изградил своята кариера и
компания. Той сподели, че стажантските програми могат да дадат уникални възможности
на младите хора. „През нас са минали 500 стажанти. За стажанта не е важно да знае
много, а да иска да учи“, посъветва младите хора Аламанов.

Започна фотографският конкурс „Хубава София“ организиран от
Катаржина Естейт съвместно с Дирекция Култура на Столична Община
и ФотоСинтезис. В него всеки желаещ може да вземе участие с до 10
единични фотографии от София. Срокът е до 15 август.
Прочети още
„ЧЕЗ Електро България“ АД и 5kmrun.bg проведоха съвместно Run Green
– бягане за възрастни и деца. Това е първата от поредица инициативи,
част от кампанията „Зареждаме Ви с енергия“, по време на която „ЧЕЗ
Електро България“ АД ще организира и провежда събития, свързани с
грижата за околната среда и енергийната ефективност. Целта на Run Green
е да популяризира използването на електронната фактура, като удобен и
сигурен, модерен начин за получаване на месечните сметки, който дава и
възможност за личен принос към опазване на природната среда.
Прочети още

Fo c u s

Той се старае не само да дава знания на своите стажанти, а да им формира модел на
мислене. „Свиквайте с ученето през целия живот, ако спрете, времето ви подминава“,
заяви Любомир Аламанов.

14 юли

PR специалистът коментира, че социалните медии са променили мисленето на хората, които днес участват в
комуникациите. „Работата на пиарите вече е свързваща. Изграждането на общности, в които да си говорим, е
бъдещето на комуникациите“, обясни Аламанов. Той очерта и нужните за постигането на успех условия – желание
за работа и непрекъснато учене, умението да се променяш и да преодолееш ст раха от загуба.
Събитията на young.LEADERS.talk продължават и през следващата седмица.
Управителният съвет на СЖББ взе решение срокът за участие в конкурса за есе в рамките на
Националната стажантска инициатива да бъде удължен до 31 юли. Това ще даде възможност
на по-голям брой желаещи да се включат в програмата и да спечелят някоя от предвидените
многобройни награди.
Повече за кандидатстване и участие
16 юли 2018 г.
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Трикове за наемане на най-добрите служители
Всички знаем, че светът се променя бързо и ръководителите на компании непрекъснато поставят нови изисквания
към бъдещите си служители. За да е в крак с предизвикателствата на времето, бизнесът трябва да разполага с
разнообразни таланти, гъвкава структура на компанията, смислени цели и свежи идеи.
Защо обаче, след като светът се променя така бързо, толкова много компании продължават да прилагат стари
критерии при наемане на нови хора, пита „Форбс“. Ново проучване на британската компания „Robert Half“ се
опитва да даде отговор на този въпрос и предлага три начина компаниите да подобрят своите стратегии при
наемането на служители.
1. Отдавайте предимство на културните съвпадения пред техническите умения
Проучването установява, че две трети от бизнес лидерите все още смятат опита и техническите умения за найважните качества на кандидатите. В същото време девет от десет ръководители (87%) установяват, че на практика
привличат най-добрите кандидати, когато , в процеса на подбора взимат под внимание „културния“ аспект, вкл.
техните вярвания, външния им вид, както и потенциала им.
2. Меките умения са много важни
Проучването твърди, че настоящите пазарни условия карат бизнеса да подценява меките умения като креативното
мислене и комуникативността за сметка на кандидати, които на хартия притежават изискваните за съответната
длъжност качества. Не бива обаче да се забравя, че дигитализацията е процес, осъществяван от хора, а не от
машини. И бизнесът не бива да пренебрегва този факт, когато търси най-подходящите кандидати.
3. Избирайте хора с потенциал и след това инвестирайте в тях
Компаниите често подценяват значението на доброто обучение, което помага на служителите да развият
уменията си и да разгърнат целия си потенциал. Проучването на „Robert Half“ специално подчертава важността
на обученията – по време и след наемането на нов персонал.

Как жените да използват своите предимства за напредък в кариерата
Жените имат способността да съчетават интелигентност, емпатия и емоция, което засилва мисловния им капацитет
и способността им да разбират хората. Дамите са родени с тези качества и след това чрез социалните порядки се
учат да ги проявяват. Какъв е резултатът от това? Жените притежават високоразвита емоционална интелигентност
и са по-добри лидери. „Харвард бизнес ревю“ признава уменията на жените да бъдат ръководители, посочвайки
емоционалната интелигентност като новаторска и разбиваща парадигмата идея.
Какво стои зад това заключение? Учени са провели емпирични изследвания, анализиращи факторите, които
увеличават корпоративната продуктивност и ефективността на мениджърите. След това са разработили матрица
с показатели, които са най-важни за ефективността на един лидер. Проучване след проучване жените изпреварват
мъжете по 11 от тези 12 показателя, пише „ThriveGlobal“. И по-високите резултати не са свързани само с т.нар.
„меки умения“ като умението да се справяш с чувствата на хората.
Всъщност два от показателите, по които жените изпреварват мъжете в най-голяма степен – инициативност и
ориентираност към резултати, дълго време са смятани за чисто мъжки качества.
Независимо от мнението на мъжете, умението на жените да бъдат лидери едва ли е чак такова разтърсващо откритие.
Въпреки това признаването на лидерските умения на дамите, описани в проучванията, материалите на медиите и
препоръките на експертите, ни дават емпирична база да направим промяна. Когато „Форбс“, „Харвард бизнес ревю“,
„Бизнес инсайдър“ и „Уолстрийт джърнъл“ „говорят“, мъжете слушат. Време е за жените да действат смело. Време
е дамите да използват своята емоционална интелигентност като трамплин към това да са по-добрите ръководители.
За целта жените трябва да:
•

Да говорят високо
Бъдете смели и поемайте рискове. Ако имате идея или не сте съгласни с нещо казано и имате убедителни
контрааргументи, кажете ги. Прекъснете мъжа, ако ви говори покровителствено или назидателно и не му
позволявайте да си присвоява идеите ви.

•

Да бъдат активни
Възможностите рядко идват наготово – трябва да се протегнете и да ги сграбчите. Поемайте рискове и бъдете
адвокат на самите себе си. Когато се захванете с даден проект, отдайте му се изцяло и поемете отговорност.

•

Да бъдат ярки
Покажете истинския си характер. Демонстрирайте, че сте достатъчно упорити да се доказвате отново и отново.
Поемайте предизвикателство след предизвикателство и не спирайте да постигате резултати. Освободете се от
тези, които отказват да ви дадат това, от което се нуждаете.

•

Да надигнат глас
Ако не поискате, няма да получите. Как ще постигнете целите си, ако изпълнявате само това, което ви е възложено?
Стремете се към лидерски роли, към увеличаване на заплатата и повишенията.
16 юли 2018 г.

