Формуляр за кандидатстване

Секция 1 – Данни за контакт
Кандидатура за категория: Най-добър проект за интегриране на образованието в
бизнеса.
Компания

Proxiad Bulgaria

Лице за контакт

Елизабет Димитрова

Позиция

Head of Talent Acquisition

Секция 2 – Мотивация за участие
Моля, опишете мотивацията си да се включите в конкурса в посочената от вас категория
и защо смятате, че заслужавате да спечелите наградата в нея. Максимален обем: 1
страница.

Мотивирани сме да кандидатстваме в тази категория с проекта ни „PlovDev”,
защото това е най-голямата ИТ конференцията в Пловдив, която всяка година
събира професионалистите и всички други заинтересовани от новостите в
технологичната сферата, на едно място, където да обменят практически
ориернтиран опит. За нас от Проксиад е повод за гордост да сме организатори вече
шест години, в които събитието расте и придобива все по-голямо влияние в
технологичната среда.
През 2012 създадохме конференцията с визията да съберем ИТ общността на едно
място, където да обменят опит и ентусиазъм помежду си, с цел да помогнем на ИТ
обществото в града да се развие. Събитието е напълно безплатно и подходящо
както за хора със солиден практически опит, така и за все още обучаващи се.
Доказателство за това са многобройните желаещи да станат на доброволни начела
лектори в PlovDev, с единствената мотивация да споделят опита натрупан през
годините с всички, които тепърва или отскоро са се насочили в ИТ сферата.
През годините на PlovDev са презентирали близо 40 лектора с признат опит, както
на локално, така и на интернационално ниво. За шестгодишната си история
конференцията успя да събере на едно място повече от 1200 технологични
ентуасиаста, което за нас е ясна индикация, че трябва да продължаваме да
организираме и разгръщаме мащаба на PlovDev с всяка изминала година!
Освен подпомагането на ИТ общността, PlovDev ежегодно се ангажира и с друга
кауза, която подкрепя чрез събиране на средства от продажба на тематични
тениски.
В заключение бихме могли да добавим, че избрахме да кандидатстваме с проекта ни
„PlovDev”, защото той е изцяло доброволчески и социално ангажиран към редица
общности – от една страна към ИТ общността, подпомагайки я с практически
ориентирани презентации и лекции, а от друга с каузите, зад които застава, които
са тематични всяка година.
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 в него и т.н.
Моля, опишете конкретните постигнати резултати от проекта; областите на личната си
удовлетвореност /на вас и/или екипа, отговорен за 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.

PlovDev е изцяло безплатна ИТ конференция, имаща за цел да подпомогне развитието
на ИТ общността в Пловдив. Създадена през 2013 година, вече 6 поредни години
събира много умове на едно място, където да споделят практически опит от
технологичната сфера. Идеята за събитието се разжда от група ентусиасти от
компанията, които биват достатъчно дълновидни да усетят потенциала на една
подобна инициатива. И така... първото събитие е факт само след няколко месеца
усърдна работа. Голяма част от лекторите са служители на Proxiad, а другата
ентусиасти искащи да подпомогнат на тогава прохождащата пловдивска ИТ
общност. През следващите няколко години PlovDev започва да трупа популярност,
както от страна на бизнеса, в лицето на утвърдени лектори от различни
технологични компании, така и от страна на учащите технологични специалности
в Пловдив и региона. През 2014 година конференцията се премества в по-голяма зала
в хотел Тримонциум и има първия си чуждестранен лектор, в лицето на колега от
парижкия офис на Proxiad. През 2016 конференцията намира нов домакин, който да
осигури място за все повечето желаещи да се включат в еднодневното събитие. За
пръв път се кани външен водещ на конференцията, в лицето на утвърдения
специалист подбор, Павел Хаджиев, който повдига деликатната тема за
принципите на ИТ подбора в България. През 2017 събитието се установява в новия си
дом, наемайки за целта цял кино самон, където да приюти нестихващия интерес от
страна на учащите се млади специалисти. Лекторите стават все по-разнообразни,
темите също. Последното издание на PlovDev през 2018 бе със статус „Sould out” 4
седмици преди самия ивент. В деня на събитието залата бе с пълен капацитет и
почти до самия край на конференцията нямаше празни места. Освен това за първа
година цялата конференция бе изцяло изпъчена онлайн с професионална техника във
Facebook. Тук може да намерите записите: 1, 2,
3.
В момента проектът е делегиран на HR отдела на Proxiad, които oрганизират
конференцията с помоща на маркетинг специалистите в компанията. Средно по
проекта се ангажират между 4 и 7 човека, които са служители на Proxiad. Включвайки
и лекторите, които варират между 6-8 човека и водещите, в проекта на годиншна
база са ангажирани около 15 до 20 човека. Мотивацията за организация е от една
страна първоначалната идея за подкрепа на ИТ общостна, но вече не само в Пловдив,
а в цяла България, защото посетителите вече далеч не са само пловдивчани. От
друга страна конференцията е силен инструмент за комуникация на
работодателската марка на Proxiad България. Точно това е и причината името
PlovDev да е с патент за ползване, с който да се гарантира, че в бъдеще
конференцията ще продължи да се организира и развива качествено и напълно
безплатно за посетителите и.

