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Н а ц и о н а л е н ко нку р с с п р и з н ан и е
п р е д Б ъ л г а р с ки т е р а бо т о д а т е л и
Конкурсът "Талант на годината" ще отличи найизявените студенти у нас в 12 категории.
Победителите във всяка една от категориите ще
получат призът

"Топ Талант на България",

което ще им даде силно преимущество
пред работодатели при бъдещи кандидатури.

Защо да участвате?
✔ Предимство пред работодатели
✔ Възможност за кариерни предложения
✔ Изграждане на доверие в потенциала Ви
✔ Награди и забавление

Ръководство за участие СТЪПКА ПО СТЪПКА
Стъпка 1

Кандидатствайте за участие в конкурса или номинирайте свой приятел/познат, като
попълните съответната форма, налична на сайта на Talent Club BG (http://talentclub.bg/)
ДО 20-ти март ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Стъпка 2

След попълването на кандидатурата Ви, Вие вече участвате в селекцията на топ 200
студенти от България, които ще се борят за приза "Талант на годината" в 12 категории.
Квалифицирано Жури, съставено от представители на водещи компании в съответните
сфери на дейност, ще класират студентите и ще излъчат победител в своята категория.

Стъпка 3

До 27-ми март ще получите известие за това дали сте сред топ 200 студенти, както и
покана за участие в официалното награждаване на победителите - "Talent Of The Year
Awards 2022", което ще се проведе на 14-ти АПРИЛ.

Стъпка 4

След събитието "Talent Of The Year Awards 2022" очаквайте предложения за
интервюта и срещи с работодателите, на които сте направили най-силно
впечатление!

Важни дати и крайни срокове:
До 20 март 2022 - Кандидатстване/Номиниране за участие
21 март - 27 март - Селекция на топ 200 студенти (по
алгоритъм)
28 март - 4 април - Оценяване на кандидатите от Журито
14-ти април - "Talent Of The Year Awards 2022"

Категории:
Информационни и комуникационни
технологии
Технически науки

Журналистика и медии
Маркетинг, реклама и PR

Дизайн, архитектура,
строителство и геодезия

Лингвистика, филология и
психология

Икономика, бизнес и банкиране

Природоматематически науки

Право и администрация
Счетоводство и финанси

Медицина и фармация
Изкуство и спорт

Инструкции за попълване:
В сайта на Talent Club Bg можете да намерите бланка за
кандидатстване/номиниране.
След като я попълните, ще получите email с допълнителни
инструкции:
✔ Ако сте номинирали себе си за участие, ще получите по-подробна
форма за регистрация, в която да отбележите своите постижения.
✔ В случай, че сте номинирали друг човек, ние ще се свържем с него и
ще му изпратим същата тази подробна форма за регистрация,
която да попълни за себе си.

Препоръки при попълване на
допълнителната форма: "Кандидатствай"
✔ Отделете достатъчно време, за да попълните своите
лични данни пълноценно.
✔ Някои от полетата са обозначени със знак * като
задължителни, а други - не. Препоръчваме Ви да попълните
ВСИЧКИ, тъй като алгоритъмът класира студентите спрямо
общ преглед на постиженията им. Съответно, колкото
повече информация за себе си предоставите, толкова поголям шанс имате да продължите напред в класирането.
✔ В случай че възникнат въпроси или затруднения, не се
колебайте да ни потърсите! Информация за контакт с нас
ще откриете на последната страница на този файл.

Оценяване и критерии:
30%

30%
Общи критерии
(На база задължителната за
попълване информация)

10%
Проява на творчество в попълването
на мотивационното писмо
(последният параграф) и на
автобиографията (приложеното погоре CV)

Допълнителни постижения
(На база информацията,
попълнена по желание)

20%
Участие в проекти, инициативи,
конкурси, семинари, проучвания и др. +
Ниво на владеене на чужди езици

10%
Общ преглед на цялостния
студентски профил на
кандидата

Правила:
✔ Цялата информация е защитена с тристранно споразумение за
неразгласяване (NDA) между Кандидатстващия, ToTheTop Agency и
всеки отделен представител на журито.
✔ Жури, представлявано от български практици, ще оценяват
категориите, които съвпадат с тяхната специализация и които
предварително са заявили.
✔ Представителите на журито ще получат контактите на
кандидатите, съответстващи на тяхната сфера на дейност, и ще имат
правото да се свържат с тях лично с предложение за интервю, стаж или
работна позиция.

Контакт с нас:
e-mail:

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

Телефон:
0885 055571
0897 747168
http://talentclub.bg/

