Vezető nő díj

A jelölés feltételei:
A díjat az 5. cél eléréséhez való hozzájárulás keretében indítottuk, melynek célja a nemi esélyegyenlőség
elérése és minden nő felhatalmazása 2030-ig.

A BCSDH azon vezetőket kívánja elismerni ezzel a díjjal, akik:
•
•
•

A vállalat kiemelkedő, női felsővezetője,
akinek saját területén végzett munkájának számottevő eredménye van a Fenntartható
Fejlődési Célok elérésében,
nők, akik ösztönző példaképek

A jelölés történhet:
•
•

•

harmadik fél által
adott szervezet vagy szervezeti egység által
Vállalatonként egy jelölést fogadunk el.

Pályázat beadásának módja:
•

•
•
•

Az elektronikusan kitöltött magyar nyelvű pályázati űrlapot ahttp://bcsdh.hu/fenntarthatojovoert-dij/ regisztrációs felületre kell feltölteni (feltöltési név:
jelöltvezetéknév_jelöltkeresztnév_vn_dij_2019.xls) 2019. július 31. 23:59-ig.
A Vezető nő díj regisztrációs felületre tölthető fel a jelölt önéletrajza, valamint max. 3 külső
ajánlás
Kézírással kitöltött pályázati űrlapokat nem áll módunkban elfogadni.
A jelölők a nevezés beérkezéséről írásos visszaigazolást kapnak.

Kitöltési útmutató

A jelölésnél a "Vezető nő jelölő lapot" kell kitölteni, amely az alábbi pontokra tér ki:
•
•
•

•
•

jelölt adatai (A zsűri segítésére kérjük töltse fel a jelölt CV-jét is a felületre)
3 szavas jellemzése
1000-1000 karakteres értékelése a következő témákban:
o Milyen tevékenységgel, milyen programokon keresztül járul hozzá a jelölt munkája a
Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) teljesítéséhez?
o Munkájával hogyan inspirál a jelölt másokat? Miért tekinti őt innovatív, újító
személyiségnek?
o Számszerű eredmények, mellyel a jelölt saját szakterületén végzett a
fenntarthatósághoz hozzájáruló munkájának eredményességét mutatja
o Miért tekinti a jelöltet kiemelkedő vezetőnek (a saját területén)? Milyen vállalati
vagy vállalaton túlmutató személyes szerepvállalása teszi őt széles körben
elismertté?
jelölő adatai
Maximum 3 (részben külső) ajánlás is feltölthető

A kifejtendő kérdések esetén a címben jelezzük a terjedelmi korlátot. A cella beállítása jelzi, ha a
szöveg meghaladta a maximális karakterszámot.

A Vezető nő Díj odaítélésének legfőbb szempontjai:
•
•
•
•
•

Olyan felelős vezetői magatartás és szakmai munka, amely más vezetők és munkatársak
számára példamutató és követendő,
A saját területén végzett kiemelkedő szakmai munka jelentősen hozzájárul a
fenntarthatósághoz és az SDG-k teljesüléséhez
Az innovatív és újító szellemiség, szokásos üzleti megoldásokon túlmutató gondolkodás
Személyes szerepvállalással való hozzájárulás a vállalati fenntarthatósághoz
A jelölt széleskörű szakmai és emberi elismertsége

További információk a jelöléssel kapcsolatban:
Márta Irén, ügyvezető igazgató BCSDH

iren.marta@bcsdh.hu

