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IN YOUR HANDS пали искрата на 
положителната промяна. Ние създаваме 
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промяната, там хората се вдъхновяват 
да вършат работата си по-добре и да 

бъдат по-ефективни лидери. Ние не 
просто правим корпоративни обучения 

– ние сме отдадени да разкрием 
потенциала, който всеки един от 

участниците има и да гарантираме, че 
те са вдъхновени да прилагат новите 

знания в практиката.
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ОТЛИЧНО ПРОВЕДЕНОТО И 

ПЪЛНОЦЕННО НАДГРАДЕНОТО 

ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ДА ВИ ДАДЕ.
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В средите на човешките ресурси често си говорим, че в историята на бизнеса има 

само един случай, в който директор “Човешки ресурси” е станал Изпълнителен 

директор в компания от Fortune 500. Не само това, но и в много от бизнес 

интервютата си проличава, че СЕО и CFO възприемат HR функцията не като 

стратегическа и топ мениджърска, а като подкрепяща – да, важна, но все пак 

подкрепяща. Освен че звучи несправедливо, това е и фундаментално грешно и 

рисково за бизнеса.

Организациите стават изключително мултипоколенчески, познатите модели не 

работят, а ефективността е новата мантра. В тази среда компаниите, които не се 

адаптират бързо няма как да просперират, независимо колко успешен продукт 

или бизнес модел са имали до сега. Но кой движи организациите напред, ако не 

хората?

HR функцията заслужава да отвоюва мястото си сред стратегическия мениджмънт, 

доказвайки измеримата бизнес стойност, която носи на компанията. За целта е 

нужно да успяваме да говорим на езика на бизнеса и да предлагаме аргументите 

си облечени с подходящите финансови, стратегически и корпоративни термини.  

Академията за стратегическо HR бизнес партньорство е ускорената МВА 
програма, даваща нужните ключови перспективи към всички страни на бизнеса. 

Целта й е с практически инструменти да предстaви голямата картина на една 

компания и механизмите водещи я до успех. Там се откроява и стратегическата 

роля на HR функцията – неоспорима, изграждаща връзките и осигуряваща 

спойката, защото хората са тези, които правят компаниите успешни.

СТРАТЕГИЧЕСКИ HR – 
УМЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА



Ако веднъж видите
голямата картина,

пътя напред
лесно ще видите и!



БИЗНЕС 
МОДУЛА

СВЕТОВЕН НОУ-ХАУ

СИСТЕМНО НАДГРАЖДАНЕ

HR STRATEGIC BUSINESS 
PARTNER ACADEMY
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Ускорена MBА програма зa HR мениджъри

МОДУЛ 1:  Основни финансови и бизнес KPIs   
Кои звена в организацията са разходни, кои създават дългосрочна стойност и какво е 
възприятието за ЧР функцията? Вижте как се движат парите и се измерват резултатите в 
бизнеса и разберете причинно-следствените връзки между ключовите финансови показатели 

на корпоративно ниво. 

МОДУЛ 2:  Динамични бизнес стратегии 
Кои са елементите на корпоративната стратегия и какво я прави успешна в един постоянно 
променящ се пазар? Вижте голямата картина на бизнеса и ролята на Човешки Ресурси в 

часовниковия механизъм на организацията.

МОДУЛ 3:  Лидерство, Организационна култура и Бизнес резултати
Чували ли сте израза, че начинът по който постигаме резултатите е също толкова 
важен, колкото самите резултати? Вижте кои са ключовите механизми за създаване на 
организационна култура на лидерство на всички нива в организацията и как това влияе на 

бизнес резултатите в дългосрочен план. 

МОДУЛ 4:  Създаване на дългосрочна бизнес стойност чрез стратегически ЧР
Какво е по-важно за акционерите - краткосрочните печалби или дългосрочния и устойчив 
бизнес успех? Разберете как се създава и изчислява пазарната стойност на компанията като 
комбинация от материалните и нематериалните й активи, и как ЧР функцията да изпълнява 
ефективно стратегическата си роля, създавайки жива връзка между фирмената стратегия и 

компетенциите на хората.    

МОДУЛ 5:  Доставяне на стойност чрез вътрешните корпоративни проекти 
Каква е разликата между проектно лидерство и проектен мениджмънт? Вижте от какво зависи 
доставяната от проектите стойност и разберете как да управлявате удовлетвореността на 
всички заинтересовани страни, така че да бъдете възприемани като стратегическа функция.

МОДУЛ 6:  Организационна ефективност 
Влияе ли начинът на работа и мислене вътре в организацията на качеството на обслужване 
на външните клиенти? Разберете кои са ключовите механизми за създаване на среда на 
ефективно обслужване на вътрешни и външни клиенти и как да заздравявате слабите връзки в 
системата, предотвратявайки по този начин възникването на критични ситуации на всички нива.



Кои звена в организацията са разходни, кои създават дългосрочна стойност и 
какво е възприятието за ЧР функцията? 

Вижте как се движат парите и се измерват резултатите в бизнеса и разберете 
причинно-следствените връзки между ключовите финансови показатели на 
корпоративно ниво.

Продължителност - 1 ден

Включена Бизнес симулация 

“Apples&Oranges”TM

МОДУЛ 1

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И БИЗНЕС KPIs



КЛЮЧОВИ БИЗНЕС ТЕРМИНИ В МОДУЛА:
• Бизнес финанси: Баланс, Отчет за приходи и разходи, Паричен поток и Оборотен капитал;

• Брутна печалба, Оперативна печалба, Печалба преди данъци, Нетна печалба;

• Двигатели на бизнес стойност в организацията;

• Капацитет и взаимозаменяемост на персонала;

• Ефективност на доставката на продукт/услуга;

• Материални и нематериали активи;

• Оперативна ефективност; 

• Непрекъснати подобрения в бизнес операциите (Continuous Improvement).

АКТИВНОСТ
“Apples&Oranges“ - Международно лицензирана финансова бизнес симулация на шведската 

компания CELEMI, използвана в МВА програмите на 7 от 10-те водещи университети в света.

СТРУКТУРА НА МОДУЛА
• Въведение в Академията и бизнес предизвикателствата пред стратегическите ЧР 

мениджъри

• Провеждане на професионална бизнес симулация  

• Бизнес анализ и практическо обвързване с ЧР функцията – влияние, приложение, 

използване при вземане на оперативни и стратегически ЧР решения.    

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Преди да се включат в Модул 2: “Динамични бизнес стратегии”, участниците ще трябва да 

анализират определени финансови и бизнес показатели в техните компании, които ще са 

им необходими в следващите модули.

СЕРТИФИКАТ
Международно признат бизнес сертификат 

на CELEMI – “Finance for non-finance”



Кои са елементите на корпоративната стратегия и какво я прави успешна в един 
постоянно променящ се пазар? 

Вижте голямата картина на бизнеса и ролята на Човeшки Ресурси в 
часовниковия механизъм на организацията.

МОДУЛ 2

ДИНАМИЧНИ БИЗНЕС СТРАТЕГИИ

Продължителност - 2 дни

Включена Бизнес симулация 

“Enterprise”TM



КЛЮЧОВИ БИЗНЕС ТЕРМИНИ В МОДУЛА:
• Сегментация на пазара;

• Клиентски нужди, ценности и предпочитания;

• Конкурентни анализи и Пазарни прогнози;

• Жизнен цикъл на продукта;

• “Червени и сини океани”; 

• Инвестиции в бизнес процеси и хора;

• Уплътняване на капацитета;

• Ефективност на маркетинга и продажбите;

• Пазарен дял и Анализ на представянето;

• Анализ на ценовото поведение на компанията;

• Рентабилност на продуктовото портфолио;

• Услуги с добавена стойност; 

• Пазарно позициониране и брандинг;

• Стойност за клиентите;

• Финансови показатели, добри и лоши разходи;

• Стойност за акционерите и Пазарна стойност.

АКТИВНОСТ
“Enterprise“ – Най-новата международно лицензирана стратегическа бизнес симулация 

на шведската компания CELEMI, вече използвана в МВА програмите на 3 от 10-те водещи 

университети в света.

СТРУКТУРА НА МОДУЛА
• Въведение и стратегически бизнес предизвикателства пред компаниите

• Провеждане на стратегическа бизнес симулация  

• Бизнес анализ и практическо обвързване с ЧР функцията – влияние, приложение, 

използване при вземане на оперативни и стратегически ЧР решения. 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Преди да се включат в Модул 3: “Лидерство, Организационна култура и Бизнес резултати”, 

участниците са предизвикани да анализират определени стратегически аспекти на 

бизнеса в техните компании, които ще им бъдат от полза за системното надграждане на 

наученото в следващите модули.

СЕРТИФИКАТ
Международно признат бизнес сертификат 

на CELEMI – “Strategic Management” 



Чували ли сте израза, че начинът по който постигаме резултатите е също 
толкова важен, колкото самите резултати? 

Вижте кои са ключовите механизми за създаване на организационна култура 
на лидерство на всички нива в организацията и как това влияе на бизнес 
резултатите в дългосрочен план.

МОДУЛ 3

ЛИДЕРСТВО, ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И БИЗНЕС РЕЗУЛТАТИ

Продължителност - 1 ден

Включена поведенческа симулация 

“Excelleron”TM



КЛЮЧОВИ БИЗНЕС ТЕРМИНИ В МОДУЛА:
• Организационна култура; 

• Лидерство, основано на ценности;

• Поток: Взаимоотношения-Резултати;

• Норми и продуктивна работна среда;

• “Слепите петна“ на лидера;

• Устойчиви бизнес резултати;

• Фирмени ценности;

• Управление на отношенията;

• Лична отговорност към резултата. 

АКТИВНОСТ
“Excelleron“ – Mеждународно лицензирана поведенческа симулация на канадската 

компания Eagle’s Flight, използвана в над 50% от компаниите във Fortune 500.

СТРУКТУРА НА МОДУЛА
• Въведение и предизвикателства свързани с управлението на организационната култура 

• Провеждане на поведенческа бизнес симулация  

• Бизнес анализ и практическо обвързване с ЧР функцията – влияние, приложение, 

използване при вземане на оперативни и стратегически ЧР решения.  

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Преди да се включат в Модул 4: “Създаване на дългосрочна бизнес стойност чрез 

стратегически ЧР”, участниците ще имат възможност да анализират определени 

аспекти на организационната култура в техните компании, които ще им бъдат от полза в 

следващия модул.

СЕРТИФИКАТ
Международно признат бизнес сертификат 

на Eagle’s Flight – “Value-based Leadership”



Какво е по-важно за акционерите - краткосрочните печалби или дългосрочния и 
устойчив бизнес успех? 

Разберете как се създава и изчислява пазарната стойност на компанията като 
комбинация от материалните и нематериалните й активи, и как ЧР функцията да 
изпълнява ефективно стратегическата си роля, създавайки жива връзка между 
фирмената стратегия и компетенциите на хората.

Продължителност - 2 дни

Включена Бизнес симулация 

“Tango”TM 

МОДУЛ 4

СЪЗДАВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА БИЗНЕС СТОЙНОСТ ЧРЕЗ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЧР



КЛЮЧОВИ БИЗНЕС ТЕРМИНИ В МОДУЛА:
• Създаване на стойност за собствениците и акционерите;

• Превеждане на стратегията на оперативно ниво; 

• Привличане и задържане на правилните служители;

• Привличане и задържане на правилните клиенти;

• Ефективно използване на капацитета;

• Управление на растежа на материалните и нематериалните активи;

• Създаване на инструменти и процеси за ефективна доставка на услугата;

• Управление на знанието и компетенциите в организацията;

• Краткосрочна печалба или дългосрочна стойност;

• Контрол на финансовите отчети и KPIs;

• Организационна култура и Employer branding;

• Хед-хънтинг и задържане на ключовите служители;

• Имидж на търговската марка и репутацията.

АКТИВНОСТ
“Tango“ – Най-утвърдената международно лицензирана стратегическа бизнес симулация на 

шведската компания CELEMI, използвана в МВА програмите на 7 от 10-те водещи университети в 

света.

СТРУКТУРА НА МОДУЛА
• Въведение и стратегически бизнес предизвикателства пред компаниите, свързани с 

изграждането на правилния микс стратегия-клиенти-служители

• Провеждане на професионална бизнес симулация 

• Бизнес анализ и практическо обвързване с ЧР функцията – влияние, приложение, използване 

при вземане на оперативни и стратегически ЧР решения.  

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Преди да се включат в Модул 5: “Доставяне на стойност чрез вътрешните корпоративни проекти”, 

участниците са предизвикани да анализират определени 

аспекти на Човешките ресурси в техните компании.

СЕРТИФИКАТ
Международно признат бизнес сертификат на CELEMI – 

“Success throught people”



Каква е разликата между проектно лидерство и проектен мениджмънт?

Вижте от какво зависи доставяната от проектите стойност и разберете как да 
управлявате удовлетвореността на всички заинтересовани страни, така че да 
бъдете възприемани като стратегическа функция.

Продължителност - 1 ден

Включен проектен бизнес казус  
“Cayenne”TM

МОДУЛ 5

ДОСТАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ ЧРЕЗ ВЪТРЕШНИТЕ 
КОРПОРАТИВНИ ПРОЕКТИ



КЛЮЧОВИ БИЗНЕС ТЕРМИНИ В МОДУЛА:
• Фази на проекта;

• Предизвикателства в отделните фази на проекта;

• Проектно лидерство и проектен мениджмънт;

• Заинтересовани лица;

• Ключови измерители на представянето;

• Признаци и симптоми за потенциални клопки в проектите;

• Приоритизиране и работа с ограничени ресурси; 

• Решаване на проблеми;

• Маргинален ефект на подобренията;

• Бизнес стойност на корпоративните проекти.

АКТИВНОСТ
“Cayenne“ – Международно лицензиран проектен бизнес казус на шведската компания 

CELEMI, използван в МВА програмите на водещи университети в света.

СТРУКТУРА НА МОДУЛА
• Въведение и проектни предизвикателства пред компаниите и в частност - ЧР проектите

• Провеждане на професионална бизнес симулация 

• Бизнес анализ и практическо обвързване с ЧР функцията – влияние, приложение, 

използване при вземане на оперативни и стратегически ЧР решения.       

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Преди да се включат в модул 6: “Организационна ефективност”, участниците ще 

анализират няколко ключови фактора за успеха на ЧР проектите в организацията им и 

ще подготвят задание нужно им за последния модул.

СЕРТИФИКАТ
Международно признат бизнес сертификат на CELEMI – 

“Securing project success”



Влияе ли начинът на работа и мислене вътре в организацията на качеството на 
обслужване на външните клиенти? 

Разберете кои са ключовите механизми за създаване на среда на ефективно 
обслужване на вътрешни и външни клиенти и как да заздравявате слабите 
връзки в системата, предотвратявайки по този начин възникването на критични 
ситуации на всички нива.

МОДУЛ 6

ОРГАНИЗАЦИОННА ЕФЕКТИВНОСТ

Продължителност - 1 ден

Включена поведенческа симулация 

“Promises, Promises!”TM



КЛЮЧОВИ БИЗНЕС ТЕРМИНИ В МОДУЛА:
• Работа и роля в организацията; 

• Организационна ефективност;

• Ефективост на комуникационните процеси;

• Идентифициране на слаби връзки в системата; 

• Силозно мислене;

• Управление на ресурсите в организацията;

• Постоянни подобрения;

• Обслужване на вътрешните и външните клиенти.

АКТИВНОСТ
“Promises, Promises!” – Mеждународно лицензирана поведенческа симулация на 

канадската компания Eagle’s Flight, използвана в над 50% от компаниите във Fortune 500.

СТРУКТУРА НА МОДУЛА
• Въведение и предизвикателства свързани с организационната ефективност

• Провеждане на поведенческа бизнес симулация  

• Бизнес анализ и практическо обвързване с ЧР функцията – влияние, приложение, 

използване при вземане на оперативни и стратегически ЧР решения.       

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
В края на Модул 6, участниците ще получат наръчник за самостоятелна работа, който 

ще им помогне по-лесно да анализират някои от елементите на организационната 

ефективност в техните компании, включително на работата на отдел Човешки ресурси с 

другите ключови бизнес звена. 

СЕРТИФИКАТ
Международно признат бизнес сертификат 

на Eagle’s Flight – “Organizational efficiency”.



КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ

Ускорено и практическо 
бизнес знание 

Световен ноу-хау 
Различните инструменти в модулите са част 

от МВА програмите на 7 от 10-те водещи 
университети в света и са използвани от 
над 50% от компаниите във Fortune 500

Модерен и интерактивен формат 
Всички модули са с включени бизнес 
симулации и поведенчески симулации

Инструменти за прилагане на 
наученото 

Практически задания между модулите

Международно признати 
бизнес сертификати

Възможност за стипендия
In Your Hands ще предостави до три пълни 
стипендии, покриващи таксата за участие в 
Академията на млади HR професионалисти 

с доказан потенциал и желание за развитие 
в стратегическия HR. 

Професионален Networking

1

2

3

4

5

6

7



за успешното приключване на
Официален сертификат 

BUSINESS PARTNER
HR STRATEGIC

ACADEMY

удостоверяващи успешното завършване на всеки модул.
МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СЕРТИФИКАТА,
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ВОДЕЩИ НА
АКАДЕМИЯТА 

Като управляващ партньор на In Your Hands, Павел има задълбочени познания в широка 

част от практическия спектър на бизнеса – от изграждане на динамична стратегия и 

бизнес развитие до продажби и маркетинг. 

Павел притежава и докторска степен по “Икономика и управление“ с фокус върху Човешките 

ресурси, а практическия си бизнес опит е натрупал на мениджърски позиции в сферите на 

телеком услугите и международния бизнес. Като Регионален директор “Бизнес развитие“ 

в глобална компания в сферата на ритейла и бързооборотните стоки, Павел е ръководил 

мащабни проекти по навлизане на пазарите в над 15 държави на 5 континента.

Павел Панов



Hадежда Томова е консултант човешки ресурси и организационно развитие с проекти в 

различни бизнес сектори в страната. Има и 20-годишен корпоративен опит като директор 

“Човешки ресурси”. Управлявала е интегрирането на всички функции ЧР, прилагането на 

международни ЧР стандарти,  разработване и внедряване на политики и системи в областта 

на управлението на хора, подкрепящи стратегията и развитието на бизнеса на компанията. 

Надежда има широки теоретични и практически знания в областта на мениджмънта и 

управлението на хора, като в продължение на 20 години преподава организация и 

управление в Немския факултет на Техническия Университет в София. Притежава и 

докторска степен в областта на диагностика на производствени системи. Понастоящем е 

и Председател на Сертификационния Съвет към Българската асоциация за управление на 

хора.

Надежда Томова



в бизнес симулации на In Your Hands посочват, че чрез 
тях в рамките на дни придобиват знание, за което ще са 
им нужни месеци с традиционните форми на обучение.

от участниците92%

КАКВО КАЗВАТ 
КЛИЕНТИТЕ НИ



  С In Your Hands имаме дългосрочни партньорски взаимоотношения, базирани на 
професионалното им отношение към всеки един проект, по който cме работили съвместно.
Програмите им са били изградени съобразно нашите нужди и очаквания и доставени с 
високо качество. Обратните връзки от колегите, преминали през обученията им, са същo 
силно позитивни.

   Този екип работи с много хъс, професионализъм, добра организация, иновативни идеи, 
практично консултиране и гъвкавост.  Програмите, които представляват в България и които 
могат много умело да допълват и съобразяват с необходимостите на клиента, са отлично 
познати и изпитани в световен мащаб, максимално ясни за възприемане като крайни цели 
и резултати, максимално практически ориентирани.

   Партнираме си с In Your Hands в разработването и изпълнението на дългосрочната ни 
мениджърска академия, в която е включен целия ни висш управленски съвет. Персоналният 
подход, голямата ангажираност на консултантите и надграждащите се тематики правят 
академията изключително високо оценена от всички участници. Използваните в някои от 
обученията лицензирани симулации, както и приложните сесии след всяка една от темите, 
позволяват на мениджърите ни да извлекат богат набор от полезни за ежедневието им 
практики и управленски инструменти.

   Тренерите изживяват всяка една симулация заедно с нас, дават всичко от себе си и 
след обученията колегите са мотивирани и вдъхновени да използват знанията, които са 
получили в реални условия. Симулациите ни помагат да се замислим за много неща, с 
които се сблъскваме всеки ден, но не сме ги анализирали или осмисляли достатъчно.

  ...това, което винаги ме е впечатлявало, е достъпният начин на предоставяне на 
информацията и възможността участникът да преживее и осъзнае грешките си, които 
реално прави и в бизнес средата. Ефектът от обученията е продължителен и те кара да се 
замислиш върху поведението и възприятията си, върху това как те влияят на живота ти...

МАЯ ТАСЕВА
Директор “Човешки ресурси”, Карлсберг България

Милка Рачева
Мениджър “Човешки ресурси”, Адастра България

Мариела Маджарова
Главен изпълнителен директор, Телетек Електроникс

Николай Бояджиев
Изпълнителен директор, Макском

Петър Иванов
Отдел планиране и развитие на персонала, Мобилтел
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отличителни 
черти

ПРЕЖИВЯВАНЕ 
Креативните ни 

обучителни подходи 
позволяват на 

участниците да учат на 
момента чрез опит.

Бизнес
симулации

Персонализирани
обучителни програми

Обучени служители 
и мениджъри

Над Над Над

50 100 35000+ =

от ТОП 100 
БГ компании

Работили сме с над

60%
Връщащи 
се клиенти

Над

70 %
Удовлетвореност 
на участниците

Над

90%

ЗАЩО ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ 

ПРАКТИЧНОСТ
Инструментите, моделите 

и подходите ни са 
прагматични и лесни за 
незабавно приложение в 

практиката.

РЕЛЕВАНТНОСТ
Благодарение на Анализа и 
Адаптирането, участниците 

лесно разпознават 
връзката с ежедневните им 

предизвикателства.
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нива на 
учене

ЗНАНИЯ 
Предоставяме 

нужните знания, 
стоящи в 

основата на 
всяко ново 

учене.

БИЗНЕС 
МИСЛЕНЕ

Позволяваме на 
участнциите да видят 
и осъзнаят ролята си 
в голямата картина на 

бизнеса.

ПОВЕДЕНИЕ
Предизвикваме 

нагласите и 
стимулираме 

желаните 
продуктивни 
поведения.

УМЕНИЯ
Чрез практически 

инструменти даваме 
възможност на 
участниците да 

превърнат знанията 
си в умения.

НАШИЯТ ПОДХОД

АНАЛИЗ
Проучваме 

предизвикателствата 
на клиента

ЗАДЪРЖАНЕ НА 
НАУЧЕНОТО 
Насърчаваме 

прилагането на 
новите знания и 

умения

ОБУЧЕНИЕ
Провеждаме 

обучителителните 
модули

АДАПТИРАНЕ
Персонализираме 

съдържанието 
спрямо изводите 

от Анализа
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HR функцията заслужава да отвоюва мястото си сред стратегическия 

мениджмънт, доказвайки измеримата бизнес стойност, която носи 

на компанията. За целта е нужно да разбираме голямата картина, 

механизмите и езика на бизнеса, предлагайки аргументите си облечени с 

подходящите финансови, стратегически и корпоративни термини.

Вижте ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ за 

съдържанието на модулите в HR Strategic Business 

Partner Academy и се регистрирайте СЕГА на 

специалните ни цени за ранно записване. 

Местата са ограничени!

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
И РЕГИСТРАЦИЯ НА: 
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