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До директорите
На училища в цялата страна
Уважаема госпожо / уважаеми господин директор,
Уважаеми преподаватели,
Имаме удоволствието най-любезно да Ви поканим да вземете участие в провеждането на
Националната инициатива „Мениджър за един ден” 2018.
За седемнадесети пореден път Джуниър Ачийвмънт България организира инициативата
„Мениджър за един ден“. Тази година събитието ще се проведе на 30 октомври 2018 г.
Ученици от цялата страна отново ще преживеят един реален работен ден в малки и големи
компании, държавни и общински институции. Освен че предлага възможности за ефективна
професионална ориентация, за много от младите хора това преживяване оставя незабравим
отпечатък за цял живот и е първа стъпка в тяхната успешна реализация на все поконкурентния пазар на труда. На местно ниво „Мениджър за един ден“ може да послужи за
запознаване на младите хора с профила на компаниите и възможностите за професионална
реализация в техния град или област, което адресира проблема с липсата на кадри, който
голяма част от работодателите в страната изпитват.
Инициативата ще се проведе в София и цялата страна. Наши партньори и тази година ще
бъдат министерства, общини и български и международни компании. Обръщаме се към Вас с
молба да разпространите информацията сред Вашите възпитаници от 10, 11 и 12 класове,
като ги насърчите да участват, регистрирайки се на платформата mfd.jabulgaria.org.
Вашето училище може също така да се включи в инициативата като организация-домакин.
Така ще дадете възможност на своите възпитаници и други желаещи да се запознаят
отблизо с управлението и основната дейност на едно учебно заведение. Всяка институциядомакин ще може да регистрира своето участие, като попълни форма за участие на
платформата mfd.jabulgaria.org и обяви броя и вида на позициите, за които желае да приеме
мениджъри за един ден.
Имаме удоволствието да Ви поканим и на закриващата церемония на инициативата,
която тази година ще се състои на 30 октомври 2018 г. от 17:30 ч във Форум „Джон
Атанасов” в София Тех Парк, където участниците ще имат възможността да споделят
впечатленията от деня.
На този линк ще откриете наръчник за компаниите-домакини с инструкции за създаването на
вашите профили в платформата. За техническо съдействие можете да се обръщатe към
Йордан Стоянов на имейл yordan.stoyanov@jabulgaria.org.
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