Формуляр за кандидатстване
Секция 1 –

Данни за контакт

Кандидатура за категория:

Най-добър HR проект на

Компания

Проксиад

България

Две имена

Елизабет

Димитрова

Позиция

Мениджър

Секция 2

–

“Привличане на

МСП

таланти”

Мотивация за участие

В ствоя
статия Форбс обявяват
2018 година за
“година
на
преживяванията на служителите”. Според изследване на Gartner от 2014 година, повече
от 90% от бизнеса се конкурира главно на базата на опита и преживяванията на клиентите
(customer experience - CX), което води до изместване на корпоративния приоритет към
следващата зона на бизнес надпревара - преживяванията на служителите (employee
experience - EX), защото щастливите лоялни служители генерират щастливи лоялни клиенти.
Няма да говорим за изследвания на ангажираност и удовлетвореност на служителите,
текучество и програми за социални придобивки. Няма да прилагаме препоръки от клиенти,
служители, контрагенти. Ще разкажем какво се случва в корпоративната матрица, когато
служителите не са роботи в работния процес, а общност от индивидуалности със значими за
компанията персонални интереси. Ще ви разкажем за една група колеги, които не са
специалити “Човешки ресурси”, а специалисти по човещина. Ангажирани колеги, които
доброволно градят социални програми, проекти за корпоративна социална отговорност,
облагородяват работната среда, осигуряват баланс работа-личен живот, работят за изграждане
на работа в екип и корпоративна култура в цялата й пътстрота на кроскултурни особености. Ще
разкажем не за безличните агенти Смит, а за агентите на щастието. Защото те правят разликата.
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Защото те вярват в това, което създават за своите колеги. Защото го правят без да очакват
похвали, бонуси, позиции, публичност. Защото без да искат градят следващата вълна на
преживяванията на служителите: генерираната от
служители за служители корпоративна стратегия за управление на персонала.

Секция 3

– Описание

на кандидатурата

Моля, опишете проекта, с който кандидатствате в избраната категория. Посочете
конкретни факти, свързани с него какво представлява, какви – дейности/активности включва,
кога е разработен и изпълнен, от кого, кои са участниците него и т.н.

в Моля, опишете

конкретните постигнати резултати от проекта;
областите на личната си удовлетвореност /на вас екипа, отговорен за и/или разработването
и реализацията на проекта/ от постигнатото; мненията на участниците в проекта /моля,
цитирайте 3 до 5 мнения, като
посочите имената на участниците и координатите им за връзка/. Максимален обем: 3
страници.
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