Insider
“Дънди Прешъс Металс” започна добивът на златосъдържаща руда
край Крумовград. Рудникът на Ада тепе започна работа в края на юни, а
в началото на юли беше първото производствено взривяване. В момента
15 на върха тече заключителния етап от изграждането на флотационната
август фабрика за производство на концентрат. Очаква се в края на ноември,
началото на декември 2018 г., да започне добивът на концентрата.
Прочети още
SAP обяви назначението на Радомир Миланов за управляващ директор
на SAP България. Той поема поста от Румяна Тренчева. Тя вече е на нова
ръководна позиция в региона, и ще управлява търговските дейности на
16
SAP в България, включително продажбите на лицензи и услуги, връзките с
август
партньори и обслужването на клиенти.
Прочети още
А1 вече започна да предлага на своите клиенти А1 Кредитна карта –
международна кредитна карта MasterCard, която дава възможност на
16 картодържателите да плащат в интернет, на POS терминал в търговски
август обекти, и да теглят пари от банкомати в цял свят без такси.
Прочети още
За пръв път CINELIBRI И VIVACOM организират фотографски конкурс,
който търси красивия визуален прочит на слогана „Любов между редовете“.
Четвъртото издание на кино-литературния фестивал тази година ще
представи над 45 забележителни филмови адаптации на едни от най17
добрите литературни произведения. Във фотографския конкурс могат да
август
вземат участие всички, които имат желание да визуализират взаимното
привличане между кино и литература.
Прочети още
Варна посреща Световната купа по волейбол с подкрепата на Лидл
България. Над 6 000 фена във Варна успяха да се докоснат до най-желаната
световна волейболна купа в специално изграден шампионски корнер на
17 входа на Морската градина. Световната купа по волейбол гостува в морската
август столица като част от националното турне на трофея, което се провежда с
подкрепата на Лидл България.
Прочети още

ЧЕЗ Разпределение България въвежда уникални защитни стикери за
превенция срещу манипулация на електромерите. Стикерите се залепват
върху средствата за търговско измерване, в допълнение към познатите
19
пломби, като имат три нива на контрол и множество защитни елементи.
август
Това прави фалшификацията или незабеляната интервенция върху тях
практически невъзможна.
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„Вие сте двигателите на вашето собствено кариерно развитие и го държите в ръцете си.“ Това бе едно от
посланията, които чуха стажантите от компаниите-членки на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) при
посещението си в „Hewlett Packard Enterprise” в България. Компанията отвори
вратите си за поредното събитие от серията young.LEADERS.talk, организирани
от СЖББ в рамките на Националната стажантска инициатива. 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.
В рамките на визитата стажантите се запознаха с компанията и с начините да управляват кариерата си. Те бяха
приветствани с добре дошли от Майя Пейчева-Такева, Мениджър „Човешки ресурси“ в „Hewlett Packard Enterprise” в България. Тя посочи компанията като добър пример как човек може да работи в България, но
работната му среда да е международна. „В работния си живот тук действаме според три основни ценности –
партньорство, иновации, действие“, каза от своя страна HR специалистът Ани Артинян. Тя и колегата й Георги
Янакиев, мениджър „Работни Процеси и Проекти“, дадоха ценни съвети на стажантите как да развиват кариерата
си. Самият Янакиев е сменил няколко позиции и отговорности в компанията, където по думите му, го е задържала
възможността да учи нови неща и да вижда себе си в проекция и бъдещи роли.
„Вие сте двигателите на вашето кариерно развитие. Компанията определя рамката
на това развитие, мениджърите трябва да ви подкрепят, но вие трябва да сте
инициативните и да сте отговорни за кариерата си“, каза Ани Артинян на стажантите.
По думите й кариерното развитие има много лица и не е задължително да е само
движение нагоре – движението в хоризонтална линия също е смислена опция. Тя
показа и фазите при кариерното развитие – учене, период, в който пълноценно
изпълняваме професионалната си роля, време за промени и търсене на нова работа
Артинян посъветва младите хора също така да отделят време да анализират своите желания за професионално
развитие, да разговарят за интересите си с хора, които смятат за близки или авторитети, и винаги да търсят обратна
връзка.
В продължилата повече от час и половина среща стажантите зададоха много въпроси, споделиха собствения си
опит дотук, получиха индивидуални отговори и практически съвети как да развиват кариерата си. Съветът на
жените в бизнеса в България пък получи от младите хора благодарност за инициативата young.LEADERS.talk,
чиито събития продължават през тази седмица.
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114% повече жени-предприемачи в САЩ за 20 г., но….
Всеки ден в САЩ жени стартират по 849 нови фирми. За последните 20 години броят на притежаваните от дами
компании се е увеличил със 114%, пише „Бизнес Инсайдер“. Тези факти могат да се приемат като знак, че светът на
предприемачеството в САЩ най-накрая е станал по-отворен за жени. Тази положителна статистика обаче прикрива
една малко по-тревожна тенденция.
За много жени-собственици на бизнес създаването на компания е начин да избягат от често неизпълнимите
изисквания на корпоративния живот. По-големият брой на дами, които правят собствени фирми, не е задължително
положителен факт за икономиката или за самите тях.
Доклад от 2017 г. на Националния женски бизнес съвет използва понятието „предприемачество по необходимост“,
за да опише случващото се сред жените-собственици на фирми. По принцип, този термин се използва за хора,
които започват бизнес поради икономическа нужда.
Националният женски бизнес съвет обаче предлага неговата дефиниция да бъде разширена и да обхваща и
неикономически фактори. Въз основа на разговори с жени-собственици на фирми, докладът посочва, че по принцип
дамите са тези, които са дискриминирани на работното място и пак те са тези, които най-често са отговорни за
отглеждането на децата и ръководенето на домакинството.
Работната среда в Америка може да бъде особено недружелюбна към жените. Изследване от 2014 г. на PayPal сред
жени-собственици на компании в САЩ, Китай, Франция и Мексико показва, че във Франция и Мексико съответно
61 и 66% от жените казват, че искат да са предприемачи, за да се гордеят със самите себе си. В САЩ 55% от
запитаните казват, че искат по-добър баланс между работа и личен живот.
Авторката Морра Ааронс-Меле е изследвала причините жените да започват собствен бизнес. Тя установила, че
жените често отговарят, че са направили такава стъпка, за да имат по-голям контрол над времето си. Това
е и една от причините, поради които самата Морра стартира двете си компании Women Online и The Mission List.
Не желанието да бъде следващият Илон Мъск я мотивира. „Просто исках да живея и никога повече да не прекарвам
в офиса по 10 часа на ден“, споделя тя.
В своя статия от 2014 г. Морра пише, че „икономическият ефект от по-големия брой жени с малък бизнес може да
не е най-добрият за жените, семействата им и икономиката в дългосрочен план“. Тя пише, че фирмите на дамите
работят предимно в области, където средните парични постъпления са по-малко от 225 000 долара (а бизнеси с
доходи по-малки от 100 000 долара е по-вероятно да се провалят).
В личен план, повечето жени се затрудняват да постигнат заплатата, която са печелили в корпоративния свят, смята
още Ааронс-Меле. Ето защо тя подозира, че много жени биха предпочели да останат в компаниите - при условие
че печелят повече пари, имат повече автономия и виждат по-големи възможности за ръководни позиции.
Учудващо и може би изненадващо, половата дискриминацията може да бъде проблем и в света на предприемачеството.
Както пише Елизабет Ху от „Бизнес Инсайдър“ Франция, предприятията, основани или съосновани от жени,
получават средно около 935 000 долара инвестиции, докато основаните от мъже фирми получават средно около 2,1
милиона долара.
Въпреки това Ху смята, че за всеки долар финансиране стартиращите фирми на жени генерират 78 цента в сравнение
с 31 цента за стартиращи фирми, основани от мъже.

Напредвайте в кариерата, задавайки тези въпроси
Няма нищо по-ценно от съветите на мениджъра или някой колега, когато става дума за лично развитие и израстване.
Много е важно да разберете как сте възприеман на работното ви място, особено когато се стремите да израствате и
да се развивате в дадена компания, пише „Форбс“.
Изданието съветва да се започне с лична преценка, но да не се спира до там. Ние всички сме вътрешно пристрастни
и имаме трудности при определянето на собствените си недостатъци. Като оценявате себе си, ще можете да сравните
как се възприемате вие с това как ви виждат другите.
Следните три въпроса ще ви помогнат да получите сериозна представа за това как хората ви възприемат и какво
можете да направите, за да станете по-добър в работата си.
Какво мога да подобря?
Този въпрос ви помага по два начина - първо за израстването ви, и второ - дава ви представа какви са очакванията на
мениджъра ви. Дава ви също така поглед върху онези сфери на работата, в които трябва да вложите повече усилия и
ви помага да разберете дали трябва да промените начина, по който сте подхождали към тях. Например, ако вашите
колеги казват, че не винаги отговаряте на имейли навреме, ще трябва да проучите този въпрос по-сериозно. Вижте
дали има други начини, по които можете да подобрите комуникацията си извън имейлите. Когато мениджърът ви
посочи нещо, което се нуждае от подобрение, превърнете го в най-важната си мисия. Така ще покажете, че влагате
усилия и наистина сте слушал шефа си. Не се страхувайте да го помолите за съвет или помощ в този процес.
Молбата за помощ ви кара да изглеждате по-силни, а не по-слаби.
Как колегите ми биха описали стила ми на работа?
Ключът към този въпрос е да сравнявате собствените си отговори с тези на вашия мениджър и колегите ви. Понякога
може да има голяма разлика в това как се виждате вие и какво виждат другите. В крайна сметка, мнението на шефовете
е това, което има най-голямо значение на работното място - те са тези, които взимат решенията, когато става въпрос
за повишения и израстване. По принцип, мнението на останалите невинаги и неизцяло е правилно. Може би
работите невероятно усърдно, подготвяте документи и събирате данни, но не представяте труда си подобаващо.
Това ще кара колегите ви да ви възприемат като небрежни или не достатъчно усърдни служители. За себе си знаете,
че това не е вярно, но това е, което околните виждат. Не забравяйте, че най-често бивате оценявани по крайния
продукт, а не толкова по усилията и труда, които сте вложили в него. В този случай ще искате да поработите върху
начина, по който представяте работата си.
Какви умения трябва да усвоя, за да стигна до следващото ниво?
Това е въпрос, който трябва да зададете на себе си, на вашия мениджър и колегите си. Помислете докъде искате
да достигнете в кариерата си и какви умения ви липсват, за да го направите. Ако сте избрали конкретна по-висока
позиция, постарайте се да изпиете по кафе с човека, който в момента я заема. Това работи най-добре, ако позицията
е действително отворена - ако не е така, колегата ви може да не е много ентусиазиран да ви помогне. Попитайте
го коя е най-трудната част от работата му и дали препоръчва да развивате определено умение. За някои позиции
може да е нужно да се усвоят някакви технически умения, за други - просто да подобрите лидерските си или
комуникационни умения. Задавайки този въпрос на мениджъра си, вие ще му подскажете, че се стремите да поемете
повече отговорност. Това също така е знак, че за вас личното развитие е важно.
За да получите точна представа за начина, по който сте възприеман на работното ви място, попитайте възможно
най-много хора какво мислят. Колкото повече мнения съберете, толкова по-добре. Не потъвайте обаче само в
негативните коментари - особено ако някой каже нещо, което напълно не съответства на това, което другите казват.
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