Формуляр
Кандидатура за категория : HR иновация на годината – Top Women event
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Моля, опишете мотивацията си да участвате в посочената от вас по-горе
категория, както и защо смятате, че заслужавате да спечелите наградата в нея.

Разнообразие и включване е важен бизнес фокус както за HP, така за управителното тяло на HP
България. Тази година лидерският екип се фокусира силно върху женското население в
организацията, стремейки се да осигури възможности, развитие и приобщаване на жените
лидери.
HP вярва, че разнообразие и включване са основни двигатели на производителността и
ангажираността на служителите. За това се търсят най-оптималните и иновативни начини това
да се постигне – да се насърчават жените в организацията да растат, да се развиват, както и
начини да се подкрепи този процес.
Първата стъпка от процеса беше да се събере информация за талантливите служители жени в
организацията, техните аспирации и желания за развитие в HP. За да бъде ефективен
процеса, управителното тяло помоли всички мениджъри да номинират свои ключови
служители жени, които смятат, че са подходящи за тази възможност за развитие. След което
беше осъществена калибрация за най-подходящите таланти с цел равни стандарти и
справедливо изпълнение.
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Създаването на разнообразна и приобщаваща култура е едно непрекъснато действие в
продължение на много години, и се ръководи от основните ценности на HP. Това е от
решаващо значение за успеха на целия бизнес, че цялата организация в София се състои и
обхава всички високо ефективни таланти, и те остават конкурентоспособни в глобалната
икономика.
Събитието се проведе на 18 и 19 септември, 2014 г. в София.
•

Моля, посочете конкретни факти, подкрепящи вашата кандидатура.

За да бъде максимално ефективно събитието, темите бяха много внимателно подбрани от
служители на HR екипа.
Теми на събитието:
•
•
•
•
•
•
•

Създаване на HP/ HP way now
Женските силни страни от перспективата на мъжкия лидер
Как да създадем свой собствен бранд
HP ресурси, подходящи за теб
Колелото на живота
Коучинг срещу менторинг
Сесия от външен гост.

Обратна връзка:

Рейтинг на аспектите на събитието:
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