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ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

за ментор по програма „Участие на жени в производството на агрохрани”
2022
1. Три имена

2. Електронна поща
3. Телефонен номер за контакт

4. Моля, посочете линк към профила си в LinkedIn или приложете автобиография
5. Моля, посочете в коя област сте експерт:
Лидерски умения – можете да отбележите и повече от едно
Управление на екипи
Разнообразие и включване
Публична реч
Питчинг
Преговори
Активно слушане
Емпатия
Управление на времето
Друго – моля, посочете какво
Бизнес умения – можете да отбележите и повече от едно
Финансов мениджмънт
Правни въпроси
Управление на интелектуалната собственост
Маркетинг и продажби
Експертиза в областта на производството на селскостопански храни – можете да
отбележите и повече от едно
Нови тенденции в сектора на производство на селскостопански храни

Нови регулации в сектора на производство на селскостопански храни
Изисквания за безопасност на храните
Верига на доставките в сектора на производство на селскостопански храни
6. Основната Ви експертиза (> 5 години) е като:
Инвеститор
Предприемач
Консултант
Мениджър
Преподавател
Друго – моля, посочете какво:

7. Имате опит в ръководството на:
Нямам опит – не съм ръководил/а хора
Екип
Екип от мениджъри
На ниво мениджмънт

8. Имате опит в менторство:
Нямам опит
Имам опит
Бил съм участник в менторска програма
Бил съм ментор в моята организация

9. Върху какво искате да се фокусирате в работата си като ментор?
Лидерство
Баланс между личен и професионален живот
Бизнес развитие
Кариерно развитие
Брандиране
Работа в мрежи
Маркетинг
Друго ………………………

Вашите контакти, които да бъдат предоставени на заинтересованите:
Тел
Мобилен
E-mail

Моля, изпратете ни снимка, която може да се използва за рекламни цели.

Съгласие за използване на лични данни

Съгласен съм РАПИВ като партньор на EIT Food EWA 2022да обработва данните ми за
целите на менторската програма. Данните ще бъдат използвани само за изпълнението на
менторската програма и най-вече за матмейкинга на ментор и менторстван. Данните са
събирани за сайта на ЕWA и РАПИВ, на които могат да бъдат публикувани снимка и
описание на профила ми. ОСтаналата информация ще бъде предоставена на
потенциалните менторствани само след консултация с мен за всеки индивидуален случай.
По всяко време мога да оттегля съгласието си за обработка на личните ми данни,
предоставени в тази форма или да поискам корекцията им.
За това ще потърся съдействието на РАПИВ.
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