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„ВП Брандс Интернешънъл“ обяви печелившите участници за 10-те
седмични награди за период 4 от кампанията „Просто кажи „Да!“. Това
лято за трета поредна година „Пещерска” ракия организира кампанията
„Просто кажи “Да!” в подкрепа на българските традиции и създаването
на повече семейства. Досега в кампанията се включиха 1223 двойки, които
разказаха своите истории, а броят на всички участници достига 10817 човека.
Предстои обявяването на печелившите за още два седмични периода, а на
13.08.2018 г. ще станат ясни и печелившите участници за голямата награда.
Прочети още
В отговор на предизвикателствата на съвременния дигитален свят и все понарастващата необходимост от ранно кариерно ориентиране и развитие,
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и развойният център
на SAP в София, стартират специално издание на програмата „Знания за
успех“, насочена към програмиране за деца в начален курс, чрез обучение
на техните учители. Програмата е насочена към класни ръководители
на ученици от 1 до 4 клас и си поставя за цел, чрез учителите да развие
дигитални знания и умения у ученици в начален етап на обучение.
Прочети още
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Лидл стартира играта „BACK TO SCHOOL. ВСИЧКО Е 6!“. Голямата
награда е езикова ваканция в Европа, а за да участва в играта, всеки
участникът трябва да посети страницата на Лидл до 19.08.2018 г.
Прочети още

young.LEADERS.talk
„Не залагайте само на една професия, мислете за минимум три. Развивайте талантите
си, следвайте мечтите си и не се страхувайте да търсите съвети“. Тази препоръка отправи
директорът за България в „Педерсън и Партнерс“ Ирена Бушандрова, която се срещна
със стажанти от компании-членове на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ).
Това бе четвъртото събитие от поредицата срещи 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.
Ирена Бушандрова, която се занимава с подбор на ръководни кадри, разговаря със стажантите за това какви
качества в кандидатите търсят работодателите, какво е важно да демонстрират по време на интервю за работа и
сподели примери от собствения си професионален опит. „Няма нищо страшно да смениш специалността
или професията си. Не следвайте модели, а разума и сърцето си“, каза г-жа Бушандрова. Самата тя е направила
подобна крачка и е преминала от банковата сфера в сферата на подбора на ръководен персонал.
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Ирена Бушандрова говори и за важността на стажовете като стъпка в избора на бъдеща професия. Нейната
препоръка е по време на стаж младите хора да попиват знания и модели на поведение от своите ментори. На базата
на своя опит тя сподели, че извън професионалната характеристика, работодателите търсят няколко основни неща
в кандидата: гъвкавост, решителност, желание за работа и за учене. Според нея натрупването на първоначален опит
в международна корпоративна среда е добра основа за бъдеща кариера и формира система от бизнес ценности,
независимо дали младите хора ще бъдат служители или предприемачи. Тя смята, че дипломата от чужд
университет не е решаващо условие, когато работодателят прави своя избор измежду няколко кандидати,
но се счита за плюс. Г-жа Бушандрова посъветва младите хора да не се притесняват по време на интервюта за
работа да обсъждат темата за очакваното възнаграждение, но да не го поставят като първи въпрос. Даде им също
така ценни съвети за поведението, което да следват при среща с потенциалните си работодатели и как да подготвят
автобиографиите си.
Стажантите имаха множество въпроси към Ирена Бушандрова, сред които и този колко
време отнема и какви качества са нужни, за да се издигнеш до ръководна позиция. В
тази връзка директорът за България в „Педерсен и Партнерс“ коментира, че не е нужно
мениджърът в една компания да разбира от всички функции в детайли. Добрият мениджър
е този, който ръководи нещата като диригент своя оркестър и личи по синхрона,
обясни г-жа Бушандрова.
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Събитията в рамките на Националната стажантска инициатива на Съвета на жените в бизнеса в България продължават
и през следващата седмица.
За четвърта поредна година Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ)
провежда Националната стажантска инициатива „Оставаме в България”. Тя
е насочена към най-младите бъдещи професионалисти и отново ще им даде шанс
да докажат своите качества и умения, да навлязат в света на бизнеса и да получат
възможности за развитие, подходяща среда и стимул за реализация в България.
Патрон на „Оставаме в България” е българският евродепутат г-жа Ева Майдел.

А1 е първият телеком в България, който предлага финансовите услуги
дигитален портфейл и кредитна карта на своите клиенти, съвместно
с Айкарт АД и Аксес Файнанс ООД. Това беше част от обещанията,
които компанията даде при ребрандирането си в края на май и което сега
изпълнява.
Прочети още
Стартира безплатна Лятна академия за успех и забавление за ученици от I
до XII клас организирана за осма поредна година от Заедно в час. Целта на
академията е да повиши мотивацията за учене на учениците и да подобри
подготовката им по изучаваните предмети.
Прочети още
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Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) и VIVACOM
сключиха споразумение за сътрудничество. Партньорството има за цел да
даде повече възможности на студентите за професионалното ориентиране
и за подготовката им за бъдеща реализация. Споразумението включва и
осигуряването на стажове и практики за студенти с интерес към новите
технологии.
Прочети още
“Нестле” отчете ръст на продажбите през първата половина на годината.
Чрез устойчив напредък на модела за създаване на споделена стойност на
Нестле, компанията е на път да постигне целите си за 2018 г., като тези
резултати са подкрепени от засилващия се импулс в Съединените щати и
Китай, както и в категория Детски храни.
Прочети още
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10-годишният юбилей на стажантската програма на ЧЕЗ бе отбелязан с
обща среща на стажантите, техните наставници и висшия мениджмънт
на компанията, която се проведе в Техническия учебен център на „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД в София. В срещата участваха 50 стажанти
от 14 града. Те споделиха своите очаквания от стажа и наблюдаваха
демонстрация на работа по въздушна линия средно напрежение, която бе
представена от експертите на „ЧЕЗ Разпределение“.
Прочети още
„Електроразпределение Юг“ (част от EVN България) издаде нова брошура
по проект „Живот за царския орел” (Life for safe grid), финансиран от
програма LIFE+ на Европейската комисия. Брошурата съдържа основна
информация за обезопасяване на електроразпределителната мрежа. Това е
трета подред информационна брошура по проекта, който се реализира от
“Електроразпределение Юг“ в партньорство с Българското дружество за
защита на птиците (БДЗП). Проектът има за цел намаляване на смъртните
случаи на птици, причинени от контакт с въздушна разпределителна мрежа,
като в същото време се намалява и рискът от аварии.
Прочети още
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До 31 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

Продължава кандидатстването за участие в конкурса за есе в рамките на Националната
стажантска инициатива. Темата на есето е тема „Моят успешен стаж в България“. Желаещите да
се включат в програмата ще имат шанс да спечелят някоя от предвидените многобройни награди.
Повече за кандидатстване и участие
30 юли 2018 г.
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Три неща, които правят жените идеални ръководители в науката и технологиите
По-малкият брой жени на ръководни позиции е глобален феномен, особено в области като наука и технологии.
Модерното общество извървя дълъг път, но неравенството на половете все още съществува в голяма степен,
коментира порталът Dataconomy.com.
Примерите в подкрепа на това твърдение са много. Да вземем разликите във възнагражденията –има 142% поголяма вероятност мъжете да заемат ръководни длъжности в компаниите и организациите. Това с особена сила важи
за области като наука, технологии, инженерни специалности и математика.
Неравенството между половете в тези области е горещ въпрос от години, но за това време компаниите не направиха
особено смислени промени.
Във Великобритания жените, работещи в „Епъл“, получават средно 5% по-малко от колегите им мъже и рядко
биват назначавани на ръководни позиции. И то като се има предвид, че „Епъл“ е далеч по-напред в сравнение с
други технологични компании, в които често разликата в заплащането между мъже и жени е още по-голяма.
Жените, работещи в областта на науките и технологиите, често биват подминавани, когато трябва да бъдат избирани
ръководители. Въпреки че 60% от завършващите магистри в САЩ са жени, броят на дамите, които заемат ръководни
позиции, е шокиращо нисък. До 2016 г. 43% от 150 компании с най-големи доходи в Силициевата долина нямат
жени-ръководители. Цялото говорене за намаляване на разликите в заплащането създава изкривена представа в
някои отношения. Така например 58% от мъжете смятат, че вече не съществуват никакви препятствия за жените на
работното място, докато 60% от жените не са съгласни с подобно твърдение.
Неравенството между половете не само спъва 50% от талантливите служители в Америка, но и пречи на компаниите.
Жените притежават изключително ценни качества и черти, които ги превръщат в перфектните лидери в областта
на науката и технологиите. Компаниите, които не полагат усилия да насърчават равенството между мъжете и жените
сред своите служители, губят иновативните идеи и умения, които жените могат да предложат. Фирмите, в които има
по-голямо полово разнообразие, изпреварват като постижения с 15% тези, в които няма такова разнообразие.
Ето три от чертите, които правят жените особено подходящи за ръководни позиции в областта на науката и
технологиите:
•

•

Всички живеем под тиранията на задачите, които
трябва да свършим. Понякога животът изглежда
като безкрайно повторение на задължения, които
трябва да изпълним. Може да сме отметнали всичко
от списъка със задачи и въпреки това да се чувстваме
неудовлетворени. Ето защо с интерес четем всякакви
съвети за продуктивност, които видим в интернет,
а на нощните ни шкафчета се трупат наполовина
прочетени книги за самопомощ, пише Марчела
Сапоне във „Форбс“. Тя ръководи компания, чиято
цел е да помага на хората да изпълняват своите задачи.
„Ако има съвет, който съм научила и бих искала да
дам, то е следният: спрете да мислите за задачите,
които трябва да свършите и вместо това започнете да
мислите за резултатите, които искате да постигнете“,
казва Марчела.
Задачите и задълженията може да са съставна част от работата и продуктивността, но резултатът е нещо повече от
очакване – той е най-плодотворната версия на целта. Резултатът е цел, която разказва история – на нас и на другите,
за това къде искаме да стигнем.
Задраскването на поредната задача от списъка ни може да ни кара да се чувстваме продуктивни. Но за да бъдем
наистина продуктивни, трябва да визуализираме резултатите, към които се стремим и да фокусираме действията си
върху тяхното постигане.
Записвайте резултати, не задачи.
Това не означава да изхвърлите списъка си със задачи. Ричард Брансън се кълне в своя. Проучване от 2017 г.
показва, че 63% от работещите имат такива, но едва 11% изпълняват всичко написано в тях. Проблемът не е,
че пишем списъци с неща, които искаме да свършим. Проблемът е, че пишем задължения, а би трябвало да
записваме резултатите, които искаме да постигнем. Това е ключовата разлика в мисленето в резултати. Резултатите
са свързани със задачите, но елиминират парадокса на избора и трупането на неща за вършене без контекст или
приоритизиране. Чрез избягването на рутинното съставяне на списъци със задачи и повторяемостта на това
действие, мисленето в резултати може да доведе до по-голяма продуктивност и истинско усещане за постижения.

Персонализирано менторство
Менторството е важна част от това да бъдеш ръководител. Отдавна отминаха времената, когато издаването
на заповеди и очакването работата да бъде свършена, беше достатъчно. Днес служителите и екипите очакват
ръководители, които ще ги вдъхновяват, ще им дават насоки и ще бъдат търпеливи, докато те развиват своите
умения и увереност. Жените са по-грижовни, което ги прави идеални да ръководят екипи и служители, чийто успех
зависи от развитието им. В области, където са нужни повече жени, женските модели за подражание и менторите
могат да играят ключова роля в „отглеждането“ на таланти и запазването на доверието и самоувереността на
дамите, работещи в областта на науката и технологиите. Проучване сред 150 студентки в инженерни специалности
показва, че жените-ментори могат да играят ролята на „социална ваксина“. Жените, които имат за ментори
жени, има по-голяма вероятност да постигнат успех и да бъдат по-уверени в професионалния им живот.

Замислете се за собствения си опит.

Емоционална интелигентност

Преследване на резултати в работата.

Въпреки че живеем в света на интернет и на данните, „меките умения“ са по-важни от всякога. Това обяснява
защо емоционалната интелигентност е толкова важен показател за бъдещи резултати. Въпреки че много жени
имат отлични технически умения, те също така притежават способността да проявяват емпатия, което е голям
плюс при стратегическо планиране и мениджмънт. Жените могат да използват способността си за емпатия, за
да разбират по-добре нуждите и очакванията на клиента. Това помага на компаниите да увеличават доходите
си и да печелят доверието на клиентите. От друга страна, това е качество, което жените-мениджъри могат да
използват при ръководенето на своите екипи. Големи технологични компании като „Гугъл“ вече разсъждават
над въпроса до каква степен се нуждаят от емпатия, за да бъдат по-успешни.
•

Спрете да мислите за задачи, мислете за резултати

Всички имаме дни, в които се чувстваме „продуктивни“ – фокусирани сме и сме в състояние да отметнем много
задачи от списъка си. И тогава, на следващия ден, незнайно защо се усещаме непродуктивни и се питаме как е
отлетяло времето без да свършим нищо. Това се случва, защото сме загубили от поглед крайната цел, която искаме
да постигнем.
Ако планирането на резултати и на действия за тяхното постигане е ключово за продуктивността в личен план, то
способността ни да изказваме на глас очакванията за резултати и споделянето им с голям брой хора е задължително
за общата продуктивност.
Мисленето в резултати може да помогне на една организация или компания да се фокусира и да си изясни своята
мисия. То може да помогне и за организацията на работа на фирмата – от годишното планиране до ежедневните
дейности. И всеки служител може да го приложи спрямо себе си по следния начин:
•

Комуникативност
Борбата за равенство между половете често означава да се признае къде уменията на жените могат да помогнат
да се балансират уменията на мъжете. По природа дамите са добри в общуването, което е жизненоважно за
дългосрочния ръст и успех на бизнеса. Включването на жени може да балансира екипа и да подобри вътрешната
комуникация. Дали това, че жените са по-добри в общуването, се дължи на биологични различия в развитието
на момчетата и момичетата, или е придобито поведение все още е обект на дебат. Въпреки това многобройни
проучвания показват, че жените са по-добри комуникатори от мъжете.

Записвайте си.
След като формулирате желания резултат, запишете го. Независимо дали това е цел за компанията или за
конкретна среща, трябва ясно да артикулирате желанието си и крайния резултат, който искате да постигнете.

•

Действайте като собственик.
Това означава да поемате отговорност за собствената си продуктивност и за това как разпределяте времето си.
Мисленето в резултати изисква да мислите като собственик. Това може да промени всяка длъжност – независимо
колко повторяемост изисква тя или колко досадна може да изглежда – в предизвикателство, за което са нужни
креативни решения.
30 юли 2018 г.

