
Кой беше основният Ви мотив да кандидатствате за 
стипендия? 

В работата си все по-често усещах, че за да разгърна 
максимално потенциала си и да предлагам развитие на 
процеси и решения на проблеми в управлението на 
човешките ресурси от стратегическо значение за 
компанията, са ми необходими повече знания, свързани с 
бизнеса като цяло. Така че, освен естественият ми стремеж 
към усъвършенстване и професионално израстване, това, 
което ме подтикна да кандидатствам за място в 
Академията, беше възможността да придобия уникални 
бизнес умения през гледната точка на ЧР 
професионалиста. 

Кое беше най-предизвикателно за Вас в процеса по 
кандидатстване и оценка? 

Може би най-голямото предизвикателство за мен беше 
избора на казус, с който да кандидатствам за Академията. 
В главата ми се въртяха много варианти и възможности и 
това определено затрудни избора ми и подготовката ми.

Къде Ви „завари“ новината, че печелите едно от трите 
стипендиантски места и с кого споделихте първо?

Бях в обедна почивка, когато разбрах, че съм спечелила 
едно от трите стипендиантски места за Академията. 
Първите хора, с които споделих радостта си, бяха най-
близките ми – семейството, а когато се прибрах в офиса 
казах на мениджъра ми.

Как виждате основните разлики в подхода на In Your Hands 
при организирането на Академията до момента? 

Форматът за провеждане на занятията е разчупен и включва 
както време за „теория“ и бизнес симулациите, така и за 
дискусии, което е голям плюс. Харесва ми логичната 
последователност на различните модули и задаването на 
задачи, по които да се подготвяме за следващия модул.

Кое е основното предизвикателство, на което търсите 
решение в Академията? 

Как отдел ЧР може да влияе на постигането на промяна в 
мисленето и нагласите на служителите и на изграждането 
на нов тип организационна култура в компанията. 

Какво можете да кажете на тези, които все още се двоумят 
дали да участват в Академията? 

Участието в Академията дава възможност за много кратко 
време участниците да усвоят знания и умения, които им 
помагат да разширят погледа си над бизнеса и да видят 
цялостната му картина. Симулациите и дискусиите, които 
възникват по време на различните модули, дават отговори 
на изключително много въпроси от практиката, а обмяната 
на идеи и споделения опит от колегите HR-ри, са безценни. 
Ако все още имате колебания дали да се запишете, мога да 
Ви кажа само едно – изобщо не губете повече време, а 
веднага направете своята заявка! 

Кой е най-силният Ви “insight” до 
момента? 

Изясниха ми се различните начини и 
пътища за оказване на влияние върху 
финансовите показатели на компанията от 
страна на управлението на човешките 
ресурси. Вече много ясно виждам 
взаимовръзките между различните ЧР 
проекти и инициативи и бизнес процесите 
в една компания, и влиянието, което те 
оказват върху стратегията й, развитието й, 
и постигането на резултати. 
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