МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН
“ЕДИН ДЕН МОЖЕ ДА ОСТАВИ СЛЕДА, КАКТО И ЕДНА ДУМА!”
Е ТЕМАТА НА ПРОГРАМАТА „МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН“ НА ДЖУНИЪР
АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Инициативата на Джуниър Ачийвмънт България „Мениджър за един ден“ се
проведе на 23 март 2021 година. Тя се радва на голям успех в над 100 държави по целия
свят. В България се провежда за 19-та поредна година. В изцяло нова дигитална среда,
участниците имаха възможността за ден да станат част от екипа на водещи български и
международни компании.
Акцентът на инициативата „Мениджър за един ден“ тази година бе поставен върху
важността на добрата комуникация, от която толкова много се нуждаем във време на
ограничено общуване и социална изолация.
В рамките на деня учениците получиха възможността да надникнат в работата на
една компания, задаваха въпроси, но и предложиха своите отговори на вътрешните
предизвикателства, с които бизнесът се сблъсква ежедневно.
Световният икономически форум в Давос нарежда ефективното общуване и
колаборация сред ключовите умения на 21 век. Затова и фокусът на тазгодишното издание
на “Мениджър за един ден” е темата за комуникацията като основа за ефективно
сътрудничество и създаване на нови модели на партньорство и взаимодействие в
обществото.

“Имаме нужда да върнем отново човешкото общуване в работното си
ежедневие. Дори и в рамките на един ден можем да предизвикаме трансформация в
отношенията помежду си и да поставим началото на нов модел за общуване - с повече
разбиране и емпатия.”

- споделя Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA

България.
Един ден, наситен с вдъхновения и възможности, може да бъде ключов за
професионалното ориентиране на младежите, както и за тяхната мотивация за успех.
В края на деня участниците получиха още една доза вдъхновение. Отговор на
въпроса “Какво можем да променим с една дума?” даде водещият на вечерното шоу на bTV
Николаос Цитиридис като човек, който доказано може да борави с думите, така че да
оставя аудиторията си усмихната.
Тазгодишната церемония, предвид епидемичната обстановка, се проведе в онлайн
среда, като участниците се присъединиха към livestream, по време на който учениците и
студентите задаваха своите въпроси към професионалистите,
От ПГИ „Иван Илиев“ Благоевград бяха одобрени 8 ученици, с консултиращ
учител Илиана Кадурина. Те бяха мениджъри за един ден в:
Kaufland България:

Александър

Богоев /Мениджър/ и

Елеонора

Георгиева

/Ръководител Подбор и Работодателска марка/ от XI Б клас;
Теленор България: Гергана Пендуркова /Ръководител екип “Работизация"/
от XI Б клас
Нестле България АД: Веселина Харизанова /Груп Бранд Мениджър/ от XI Б клас;
Сдружение Бизнес информационен и консултански център – Сандански: Борислава
Грозданова /Мениджър/ от XI Б клас;
Институт по публична администрация: Атанасия Савова /Ръководител/ от XII В клас;
HP Inc. Bulgaria: Анна Стойчева /Ръководител човешки ресурси/ от XII В клас;
ITA Group Bulgaria: Мария Динева /Ръководител Екип Маркетинг/ от XII Б клас

