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Кой беше основният Ви мотив да кандидатствате за 
стипендия? 

В момента, в който прочетох за Академията, реших, че 
това е една уникална възможност да надградя опита и 
знанията, които имам. Мотивира ме идеята за 
придобиване на завършен поглед върху бизнеса и 
стратегическата роля на ЧР функцията в създаването на 
успешни решения.

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

Целият процес по кандидатстване носи със себе си 
удоволствие и позитивен заряд. Чувствах известна 
несигурност преди втората фаза от конкурса – срещата с 
екипа на In Your Hands. Но всъщност това се превърна в 
най-приятната част. Срещнах изключително 
професионално отношение и благодаря на In Your Hands 
за гласуваното доверие.

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

На едно много приятно място в Родопите. Датата беше 
30.04.2018. С любимия ми човек бяхме решили да се 
откъснем от градския шум и първо с него споделих 
вълнението си от новината, че съм одобрена за 
стипендиантската програма на Академията.

Стипендиант на IN YOUR HANDS
за първото издание на                               
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Как виждате основните разлики в подхода на In Your 
Hands при организирането на Академията до момента? 

Смело мога да кажа, че In Your Hands надминаха 
очакванията ми по отношение на организирането на 
Академията. Темите по всеки от модулите са поднесени 
изключително професионално и по много приятен и 
интерактивен начин. Форматът на Академията дава 
възможност едновременно да учиш, споделяш и 
преживяваш.

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

Какъв е правилният подход в изграждане на ЧР 
функцията като успешен партньор на бизнеса?

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

Част от успеха е и в това да предизвикаш себе си и да си 
поставиш висока цел, която да следваш. Всяка крачка 
напред изисква някакво усилие, а участието в Академията 
е усилие, което определено си заслужава. Не се 
колебайте! Предизвикайте себе си! Успех!

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

В съзнанието ми остана едно 
изречение от началото на Академията: 
„Ако веднъж видите голямата картина, 
лесно ще видите и пътя напред!“. И да, 
след всеки следващ модул пътят става 
все по-ясен. Академията дава по-зрял 
поглед върху ЧР функцията и 
значението, което има за всеки бизнес 
и организация.
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