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ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТУРАТА
ДЖИ ПИ ГРУП АД е българска компания, чиято мисията е реализирането на конкурентни и
съвременни проекти с добавена стойност за бизнеса и обществото. Най-ценният актив на ДЖИ ПИ ГРУП
АД са хората, които работят в компанията. Моята мисия е да използвам целия си опит и
професионализъм, постоянно да инвестирам в усъвършенстване на знанията и уменията си, повишавайки
качеството на изпълнение и мотивацията на нашите служителите за постигане на бизнес целите на
организацията.
Правилната стратегия и подход на отдел „Човешки ресурси“ отново има принос в развитието на
компанията. Подобно на предходната, и през тази година решенията, които избра отделът, отговориха на
предизвикателствата и потребностите на дружеството. Дългосрочната ни стратегията за подбор,
представяне и развитие на персонала е интегриран проект, включващ правилно подбрани HR активности,
като локализиране на таланти и тяхното развитие и кариерно израстване в пределите на организацията.
Имаме за цел да поддържаме високия стандарт на работа.
През 2019 г. проектът, с който най-много се гордея, е стажантската програма, която е част от
дългосрочната програма на компанията за „Подбор, представяне и развитие на персонала“
(приложена по-долу). Проблемът с намирането на кадри в строителството продължава да се задълбочава
и тенденцията сочи, че ще продължи и занапред.
Липсата на специалисти е голямо предизвикателство за мен, а със сигурност и на всички колеги в
областта на човешките ресурси. Създадох и за втора поредна година успешно провеждам стажантска
програма, която протича под мотото „Дай старт на кариерата си в ДЖИ ПИ ГРУП АД!“. Организацията
има добро взаимодействие с различни средни и висши учебни заведения по отношение на кариерното
ориентиране на техните възпитаници. Всички те се отзоваха с голямо желание за сътрудничество, което
се дължеше на добрите резултатите от предишната ни стажантска програма. Държах да създам и
организирам интересна, активна и реална работна среда за стажантите. Следях за тяхното адаптиране и
успехи. Най-голямото удоволствие за мен бе да виждам как младите хора с желание се заемат дори и с
предизвикателните за тях задачи.
И тази година с голяма гордост мога да заявя, че 75% от стажантите останаха при нас на работа.
За да се гарантират добрите взаимоотношения между работодател и служител, освен в трудов
договор, те трябва да са регламентирани и в длъжностната характеристика. Това дава по-голяма яснота
и разбиране за фирмените стандарти на поведение и се предоставят критерии за оценка на ефективността
на изпълнението на работата на служителя. Поставих си за цел проектът „Длъжностна
характеристика“ да стартира през 2019 г.
Досегашният продукт, с който разполагах и работех, трябваше да бъде кардинално променен. Исках
да приложа някои добри практики в разработването на нови характеристики, с модерна визия, с цял
набор реквизити, с които се запознах чрез работата си по проект „Развитие на Националната система за
оценка на компетенциите – MyCompetence“. Ще Ви представя частта от длъжностната характеристика:
„Компетентност за изпълнение на длъжността“. Създаването на компетентностните модели е
корпоративна инициатива, която има за цел да свърже знанията, уменията, нагласите и поведенията на
служителите ни със стратегическите цели на компанията. Правилно съставен, компетентностният модел
формулира по ясен и споделен от всички служители начин това, от което организацията се нуждае, цени
и изисква, за да бъде успешна.
Освен пренаписването на стандартните длъжностни задължения, отговорности на длъжността, права,
условия на труд и т.н., в длъжностната характеристика включих точка: „Необходими знания, умения и
компетентност за изпълнение на длъжността“:
 Знания: базови теоретико-приложни знания, знания относно нормативни изисквания, правила и
стандарти, знания относно процеси и операции, знания относно организационно и функционално
взаимодействие, знания относно междуличностно взаимодействие, специфични за длъжността знания;
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 Умения: познавателни умения, технически умения, организационни умения, меки умения,
специфични за длъжността умения, бизнес умения, умения за самоусъвършенстване и самоконтрол;
 Компетенции: постигане на бизнес резултат, поддържане имиджа на организацията, развиване
на бизнеса, ориентация към бизнес резултати, изграждане на фирмен имидж, стратегическо мислене,
разбиране на бизнес средата, разбиране на бизнес процесите, разбиране бизнеса на предприятието,
изграждане на работодателска марка, адаптивност, управление на времето, работа под напрежение,
ефективност, установяване на приоритети, справяне със срокове, справяне със стреса, поддържане на
етиката в организацията, ангажираност, принадлежност към компанията, спазване на конфиденциалност,
лоялност, развитие и мотивиране на служителите, споделяне на знания и опит, делегиране, справяне с
„трудни служители“, изграждане на взаимоотношения, междукултурно общуване, междукултурна
толерантност и т.н.
В момента проектът е на етап частична реализация, за която вече имам положителна оценка от
колегите и ръководителите на отдели.
В световен мащаб безопасността като начин на мислене на всички нива в компанията е една от найбързо навлизащите тенденции с фокус върху фирмената култура, защото това влияе върху редица други
основни бизнес показатели на организацията като: рентабилност, ефективност, качество и продуктивност,
и не на последно място - репутация.
В строителния бранш темата безопасност е винаги на първо място!
Много исках да намеря обучение или програма за мениджърския състав, което да не заменя или
променя процедурите ни по ЗБУТ, а да даде инструменти как се прави превенция на инцидентите, как да
се дава пример, как всички да се ангажират в процеса.
"Безопасността като личен избор" е програма, която помага на служителите да изградят култура на
безопасност като мотивират тези около тях, развиват уменията си и контролират процеса. Програмата
показва как да поемат отговорност, учи мениджърите да не избират между безопасността и
продуктивността, а да избират и двете, да се ангажират постоянно да моделират, напътстват и изискват
поведения, които подкрепят безопасността като индивидуална отговорност.
Проектът се реализира много бързо, тъй като ръководството на компанията разбира, че безопасността
е фактор, който не бива да бъде подценяван. Въпреки че проектът не беше включен в годишния финансов
план на ЧР, беше отделен ресурс и обучението премина в тази година, като ще продължи и през 2020 г.
За два месеца през програмата "Безопасността като личен избор" преминаха 100 служители, за което
имам висока оценка както от колегите, така и от ръководството на компанията.
Защо една компания да прави добро? Основателен въпрос. Ползите от доброволчеството за
компаниите са сериозни и значими и се проявяват под формата на по-силно позициониране на марката,
по-добър корпоративен имидж и влияние, по-добри възможности за привличане и задържане на
служители. Представям Ви проект, който е изключително обществено значим - "Новата гора на София".
Културата и ценностите на дружеството винаги са били насочени към принос за обществото. Над 200
доброволци - служители на компанията и техните семейства, се включиха в инициативата на Столична
община за засаждането с дръвчета на 225 дка площ. Един от водещите принципи на компанията е: “Да
даваме там, където живеем“. Тази наша философия мотивира дейността ни по този проект.
Вярвам, че всеки човек, който обича работата си и работи с всеотдайност и хъс, би искал да получи
признание за труда си. Признанието за работата ми от колегите в гилдията е много важно за мен. То ми
дава увереността, която ме вдъхновява да продължавам напред!
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Програм а „Подбор, представя не и развитие на персонала“
ОЦЕНКА,
ОБУ ЧЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ НА
ПЕРСОНАЛА

1

1.1

Атестация и
оценка на
слу жителите

ОПИСАНИЕ
Oценката на пред ставя нето и развитието на
слу жителите е м еханизм ъ т, който позволя ва
на ед на организация д а открие и развие
въ трешния си потенциал. Aтестация та е не
сам о въ зм ожност слу жителя т д а си д ад е
равносм етка за резу лтатите от пред ишен
период и д а разбере как се е пред ставил през
изм инал период , но и повод д а обсъ д и с
прекия си ръ ковод ител своето бъ д ещо
развитие в организация та, зад ачите, които
стоя т пред него, и начините д а под обри
работата и резу лтатите си. Оценя ването се
въ зприем а като силен м отивиращ фактор с
д ъ лгосрочен ефект!

ГРАФИК/
ДАТА/
ПЕРИОД

За период :
я ну ари
2 01 9 /м ай 2 01 9
За период : юни
2 01 9 /д екем ври
2 01 9

ЦЕЛ

Атестирането на
персонала е необход им о
у словие за под обря ване
на резу лтатите от
изпъ лнението на
работата.
Оценка на д лъ жностите
в ком пания та.

РЕЗУ ЛТАТИ

Резу лтатите от атестация та
на персонала се използваха
за:
- престру кту риране на
персонала по д лъ жности,
йерархия – повишение,
понижение,
преназначаване;
- м отивация на персонала;
- обективност при
оценя ването на екипите.

Резу лтатъ т от
Mрофесионалните
професионалните обу чения
обу чения за развитие на
е повишаване на
знания и у м ения ,
експертизата на
нагласи и у спешно
слу жителите, стим у лиране
повед ение им ат за цел:
на развитието и кариерно
- Управление на хора и
израстване, благод арение на
екипи, под обря ване на
което прод ъ лжавам е д а
професионални знания ,
под д ъ ржам е високия
у м ения и ком петенции,
станд арт на работа.
личностно развитие и
Обу чението по безопасност
ефективност на
д ад е резу лтат вед нага,
взаим оотношения та;
нау чи слу жителите д а не
- Експертност в
избират м ежд у
у правление на
безопасността и
човешките ресу рси.
прод у ктивността, а д а
избират и д вете.

ПРИЛОЖЕНИ ОТ ГОВОРНИК/
У ЧА СТ НИК
ДОКУ МЕНТИ

Правилник,
у пъ тване,
атестационни
карти

Наталия
Ту лу ш,
специалист
"Човешки
ресу рси"

Ку рсове за
повишаване на
професионална
квалификация ;
обу чения на
слу жителите

Освен професионални обу чения , на
слу жителите ще бъ д ат пред ложени обу чения
по развитие на така наречените "м еки
у м ения ", под обря ващи общу ването на хората
и работата като ця ло. (Управление на
врем ето, работа в екип, превенция и
разрешаване на конфликти, ефективна
ком у никация , у м ения за справя не съ с
стреса, м отивация и ангажираност.)

План-график за
обу чения ,
анкета с обратна
връ зка,
референция ,
обратна връ зка
от слу жителите,
прем инали
обу чението.

Наталия
Ту лу ш,
специалист
"Човешки
ресу рси"

1.3

Длъ жностни
характеристики

С нови и съ врем енни ДХ се
осигу ри по-голя м а я снота и
Длъ жностната характеристика, за разлика от
разбиране за фирм ените
Съ зд аването на
тру д овия д оговор, ня м а зад ъ лжителни
станд арти на повед ение и се
ком петентностните
норм ативно реглам ентирани реквизити, но
м од ели е корпоративна пред оставиха я сни критерии
им а ня кои д обри практики при
Длъ жностна
инициатива, коя то им а за оценка на ефективността
разработването й, които гарантират д обрите
характеристика
на изпъ лнението на
за цел д а свъ рже
юни 2 01 9 -м арт
взаим оотношения м ежд у работод ател и
образец,
работата на слу жителя .
знания та, у м ения та,
2 02 0
работник. В разработването на нови, с
референции,
нагласите и повед ения та Новата ДХ форм у лира по
м од ерна визия , с ця л набор реквизити
обратни връ зки.
я сен и спод елен от всички
на слу жителите ни съ с
д лъ жностни характеристики, наблегнах на
стратегическите цели на слу жители начин, това от
част „Ком петентност за изпъ лнение на
ком пания та.
което организация та се
д лъ жността“.
ну жд ае, цени и изисква, за
д а бъ д е у спешна.

Наталия
Ту лу ш,
специалист
"Човешки
ресу рси"
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ПРОГРАМА
ЗДРАВЕ И
СПОРТ

ОПИСАНИЕ

2.1

Програм а
"СПОРТ"

Направена анкета за ползване на у слу гата,
коя то ни послу жи д а изм ерим
у д овлетвореността на слу жителите като
потребители. 7 1 % изразиха своето
нед оволство от прод у кта. Нам ерихм е
приложение-платформ а, което обед иня ва в
ед но у слу гите за спорт, забавление и
зд равословен начин на живот.

2.2

Допъ лнителна
м едицинска
здравна
застраховка

Стартирана и въ вед ена програм а за
д опъ лнителна зд равна застраховка

2 01 8-2 01 9

Социална прид обивка
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ПРОГРАМА
ПОДБОР НА
КАДРИ

ОПИСАНИЕ

ГРАФИК/ДАТ
А/ ПЕРИОД

ЦЕЛ

Програм а за
подбор на нови
кадри

Съ зд ад ени са: въ трешен правилник за
под бор и назначаване на персонала,
форм у ля р за интервю, анкета на канд ид ата,
селектирани са под ход я щи тестове за
тъ рсените д лъ жности, съ зд ад ен е "Уелкъ м
пакет".

1.2

3.1

юни-д екем ври
2 01 9

ГРАФИК/ДАТ
А/ПЕРИОД

ноем ври 2 01 9 2 02 0

2 01 8-2 01 9

ЦЕЛ

Социална прид обивка

Под обря ване на
въ трешни процеси

Наталия
Ту лу ш,
специалист
"Човешки
ресу рси"

Наталия
Ту лу ш,
специалист
"Човешки
ресу рси",
(...), отдел
"Застраховки"
РЕЗУ ЛТАТИ

Под обрен д изайн на
ця лостна кам пания за
под бор на персонал

Провежд ането на изход я що
Анкетите за напу скащи
интервю позволя ва д а се
слу жители са аноним ни,
постигнат ред ица позитиви,
слу жат за анализ на
свъ рзани с оптим изиране на
евенту ално скрити
теку чеството и нам аля ване
проблем и в отд елите и в
на разход ите, свъ рзани с
организация та.
него.

3.2

Напу скане на
слу жители
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Стажантска
програм а в ДЖ И
ПИ ГРУП АД за
2019г.

ОПИСАНИЕ

4.1

Стажантската
програм а

Съ зд аване на общи у словия за стаж,
опред еля не на критерии и изисквания къ м
канд ид атите, съ зд ад ени са брошу ри, вид ео
визитки, провед ени срещи с кариерните
центрове, пред ставя не на програм ата в
у чебните завед ения - у частие в кариерни
фору м и, у частие в Дни на кариерата в
у ниверситетите

2 01 9

5

ПРОЕКТ "НОВА
ГОРА НА
СОФИЯ"

ОПИСАНИЕ

ГРАФИК/ДАТ
А/ ПЕРИОД

ЦЕЛ

април 2 01 9 ноем ври 2 01 9

КСО поем ане на
ангажим ент от страна на
ком пания та, за д а се
под обри общественото
благополу чие чрез
д оброволчески
инициативи и
използване на собствени
ресу рси, или още поточно казано - чрез така
наречените “социални
инициативи”.

5.1

ПРИЛОЖЕНИ ОТ ГОВОРНИК/
У ЧА СТ НИК
ДОКУ МЕНТИ

Повишаване
ангажираността
Анкета за
и у величаване лоя лността
у д овлетвореност
на
от д оставчик на
слу жителите;
у слу га спорт,
Нам аля ване на болничните;
оферта от нов
Увеличаване
д оставчик.
привлекателността
и конку рентоспособността на

ПРИЛОЖЕНИ ОТ ГОВОРНИК/
У ЧА СТ НИК
ДОКУ МЕНТИ

Анкета на
канд ид ата,
тестове

Наталия
Ту лу ш,
специалист
"Човешки
ресу рси",
Зл(...)атка

специалист
под бор

Съ зд ад ена "Анкета за напу скащи
слу жители", провежд ат се изход я щи
интервюта

"Джи Пи Гру п" им а д ъ лгогод ишна трад иция
в у частието в различни социални
инициативи. Ку лту рата и ценностите на
д ру жеството винаги са били насочени къ м
принос за обществото. Над 2 00 д оброволци слу жители на ком пания та и техните
сем ейства, се влкючиха в инициативата на
Столична община. Ед ин от вод ещите
принципи на ком пания та е “Да д авам е там ,
къ д ето живеем “. Тази наша философия
м отивира д ейността ни по този проект.

РЕЗУ ЛТАТИ

2 01 8-2 01 9

ГРАФИК/ДАТ
А/ ПЕРИОД

ЦЕЛ

РЕЗУ ЛТАТИ

Проблем ъ т с нам ирането
на кад ри в
строителството
прод ъ лжава д а се
зад ъ лбочава и
7 5% от стажантите приеха
тенд енция та сочи, че ще пред ложение за работа при
прод ъ лжи и занапред .
нас.
Станантските програм и
са у спешен инстру м ент
за тъ рсене и првличане
на м лад и и нови кад ри.
РЕЗУ ЛТАТИ

По-д объ р корпоративен
им ид ж и влия ние

Анкета за
напу снали
слу жители

Наталия
Ту лу ш
специалист
"Човешки
ресу рси"

ПРИЛОЖЕНИ ОТ ГОВОРНИК/
У ЧА СТ НИК
ДОКУ МЕНТИ

Брошу ра,
презентация ,
сним ки,
референции въ трешни и
въ ншни.

Наталия
Ту лу ш,
специалист
"Човешки
ресу рси"

ПРИЛОЖЕНИ ОТ ГОВОРНИК/
У ЧА СТ НИК
ДОКУ МЕНТИ

Линк къ м вид ео,
отзиви от
колеги,
референця

Наталия
Ту лу ш,
специалист
"Човешки
ресу рси",
(...), PR
специалист
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