
Студенти скачат в най-дълбоките HR води! 

Какво е “HR в действие 3”? 

“HR в действие 3” представлява състезание за сту-

денти с интерес да се развиват в сферата на уп-

равлението на човешки ресурси. Целта на ини-

циативата е да свърже студентите с HR професио-

налисти от различни компании и да им даде въз-

можност да си взаимодействат под различни фор-

ми. 

Краен срок за регистрация: 

3.02.2017 г. 

Кои са компаниите, които вече 

заявиха своето участие в проекта: 

♦ Българска асоциация за управление 

на хора 

♦ MTAC 

♦ SB Tech 

♦ Заедно в час 

♦ Фондация “За нашите деца” 

♦ Atendia 

♦ А Data Pro 

♦ Societe Generale Експресбанк 

♦ ITEAM България 

Ще има и още! 

Как ще стане това?  

В рамките на един ден избраните за участие студенти ще преми-

нат през различни активности—тип игри, симулации, казуси и 

т.н., проектирани така, че да проверят техните способности за 

критично мислене, решаване на проблеми, вземане на решения 

и др. Това не е изпит на вашите знания, а възможност да про-

верите по забавен начин умения, които ще ви бъдат необходи-

ми на всеки етап от кариерното ви развитие. Докато го правите, 

HR професионалисти от различни компании ще ви наблюдават... 

Каква е наградата? 

Най-добре представилите се студенти ще получат предложе-

ния от наблюдаващите ги HR професионалисти—за различни 

форми, в които биха могли да продължат взаимодействието 

си—практики, стажове, работа по проекти и т.н. Колкото по-

добре се представите, толкова повече предложения можете 

да получите. Вие решавате кое/и от тях да приемете! 

Пълна информация за конкурса можете да 

намерите на:  

www.hrас5оn3.bаpm.bg  

Какво ви дава “HR в действие 3”? 

♦ възможност да преминете през своеобразен цен-

тър за оценка—да придобиете опит с този формат, 

който ще ви бъде от полза, когато преминавате 

през процес на подбор в бъдеще 

♦ възможност да проверите по забавен начин докол-

ко притежавате качества, които биха ви били полез-

ни в целия ви професионален път.  

♦ възможност да работите с утвърдени HR професио-

налисти и да придобиете реален опит в HR профе-

сията 

 

Какво можете да загубите, ако се включите? 

Ние не се сещаме за нищо! А вие? 

Даваме ви възможности! Как ще се възползвате от тях, 

зависи само от вас! 

http://hraction3.bapm.bg/phases

