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Награди с международно
признание в България
За първи път в България, международно
жури, заедно с колеги от България, ще
оценяват проекти свързани с
управлението и подобряването на
работодателската марка.Чрез реални
примери от България ще покажем заедно
на служители и международни експерти,
че у нас компаниите умело се грижат и
управляват човешкия ресурс и
работодателска марка.
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Защо да участвате:
✔ Международно признание
✔ Доказателство за постигнати успехи в определена
област
✔ Обратна връзка и препоръки от международно
признати експерти
✔ Популяризация сред колеги и служители за
постигнати успехи или инициативи в компанията
✔ Страхотна галавечер награждаване на 1 октомври
2020 с колеги и приятели
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Ръководство за кандидатстване
СТЪПКА ПО СТЪПКА
Стъпка 1

awards
EMPLOYER

OF CHOICE

Изберете пакет с броя номинации, които желаете. Изберете категория/
категории, в които искате да кандидатствате. Направете регистрация чрез
сайта на наградите и извършете плащане.

Стъпка 2

Ще получите имейл с линк за достъп и парола за Вашия акаунт в системата, в
която ще можете да подадете Вашата кандидатура. Влезте в акаунта си в Evalato
(системата ни за кандидатстване)

Стъпка 3

Оформете Вашата кандидатура в системата. Можете да напишете описание,
да прикачите снимки свързани с проекта, презентации или видео - всичко,
което смятате, че ще подпомогне кандидатурата на Вашия проект.

Важни дати и крайни срокове
До 25 юли 2020 - Подаване на кандидатури
До 25 август 2020 - Завършване на
кандидатурата с пълно описание в онлайн
системата.
До 25 септември 2020 - Оценяване от журито
Проектите, който могат да кандидатстват
трябва да са проведени или стартирали в
периода 1.1.2019 до 30 04.2020.
1 октомври 2020 - Галавечер награждаване
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Категории
Иновации в подбора

Covid-19 Гласуване на публиката

Onboarding програма

CSR активност / програма
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EVP комуникация
Employer Brand проект на годината
Развитие и обучение
Технологии и оптимизации в управлението на човешките ресурси
Офис и среда на работа
Специални заслуги в развитието на работодателската марка – Индивидуална
Посланик на работодателската марка - Индивидуална
Лидерство - Индивидуална

Инструкции за попълване:
✔ Опишете името на проекта. (не повече от 400 знака)
✔ Качете Вашето лого с размер 300x300 пиксела в формати jpg,
gif и png, до 2MB на файл.
✔ Цел на проекта* (300 знака, включително интервали)
✔ Концепция * (3000 знака, включително интервали)
✔ Описание на проекта* (5000 знака, включително интервали)
✔ Добавете видео, снимки или линк за достъп към тях.
Препоръчително е Вашата кандидатура да е на английски език,
за да улесним международното жури. В случай че нямате
възможност, нашият екип ще преведе кандидатурата Ви
максимално идентично.
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Препоръки при попълване:
В секция "Цел на проекта" очакваме да впишете
основните резултати, които сте поставили преди
изпълнението на проекта и сте очаквали да постигне
(измерими и неизмерими).

В секция "Концепция" опишете механизма на проекта.
Какви са промените и новостите, които се въвеждат?
Защо и как се очаква да постигнат промяна?

В "Описание на проекта" разкажете как се осъществи
проекта на практика. Споделете постигнатите измерими и
неизмерми резултати и ефекти при реализиране на
проекта.
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Препоръки при попълване:
Ако имате желание да добавите снимки към кандидатурата,
моля добавете от 3 до 10 снимки. Нека бъдат ясни и с добро
качество . Не трябва да са по-големи от 5 MB.
Качване на снимки не е задължително, но е
препоръчително. Не е задължително да са професионални,
Можете да добавите снимки от Ваши служители или екипа,
тъй като биха направили добро впечатление на журито.
Видеото нека не е повече от 10 мин.
Можете да влизате няколко пъти и да обработвате
информацията си. С бутон "Запазете чернова" , можете
да се върнете по-късно и да добавите информация.
След като сте завършили попълването на
информация с бутон "Изпратете" завършвате и
пускате за одобрение от организатора.
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Оценяване и критерии
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Журито оценява на база следните критерии:
оригиналност на идеята на проекта
креативност
ефективност и резултати за организацията и
хората в нея
цели, планиране и изпълнение на проекта
Всеки член на журито дава обща оценка на
база на исканите критерии.

Правила

awards
EMPLOYER

OF CHOICE

✔ Цялата информация е защитена с тристранно споразумение за
неразгласяване (NDA) между Номиниращата компания, ToTheTop
Agency и всеки отделен представител на журито.
✔ Жури, представлявано от български и международни практици ще
оценяват категориите, които съвпадат с тяхната специализация и
предварително са заявили.
✔ Жури от конкурентни или същите индустрии, няма да имат право да
оценяват или виждат кандидатури на своите конкуренти, за да спазим
етичните принципи и клаузи за неразгласяване на поверителна
информация.
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✔ Кандидатурите могат да бъдат попълвани както на български, така
и на английски език, като бихме препоръчали английски, за да
улесним международното жури. Кандидатури, които нямат превод на
английски ще бъдат преведени максимално идентично от колегите от
екипа на ToTheTop Agency с помощта на доверен превода, при нужда.
✔ Кандидатурите се оценяват от журито по скала от 1 до 10 и
предоставят обосновка за оценката си, както и допълнителен коментар
към проекта.

Контакт с нас
e-mail:

info@tothetop.bg
Адрес:
бул. България 58, ет.5, сграда
Жаклин

Телефон:
0885 055571
0889 203175
https://employerofchoice.bg/
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