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ОТВЪТРЕ НАВЪН. 

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ,,БЕЛЛА'' 

В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО 

ЗлатислаВа MegapoBa, gupekmop 
„ ЧоВешkи ресурси" 8 хранителния 

холgинг „Бема Бмгария" 

Има 18-гоgишен опит В сферата на упраВлението на 

чоВешkите ресурси. Преgи ga стане част от ekuna на 

хранителния холgинг работи kamo Мениgжър ЧР и 

Аgминистрация В „Германос Телеkом България". Пре

gи тоВа е работила на същата позиция В kомпании 

kamo „ЕПИК Елеkтрониk Асембли ", ,,Казино Техноло

гии" и kamo Мениgжър Поgбор В „Аламар ". 

ЗаВършила е магистратура по „Иkономиkа на про

мишлеността" В УНСС и магистратура по „Упра

Вление на чоВешkите ресурси" В НБУ. Серифицирана е 

kamo аgминистратор на „ Thomas International". 

Носител е на награgата „Мениgжър чоВешkи ресурси 

на гоgината" (2004), призоВете „Най-gобър мениgжър 

В стратегичесkия мениgжмънт на чоВешkите ресур

си" (2006) на Българсkата асоциация за упраВление 

на чоВешkите ресурси и „Мениgжър чоВешkи ресурси" 

(2010) на фонgация „ЧоВешkите ресурси В България и 

еВроинтеграцията" и списание „ЧоВешkи ресурси". 

н opnopamuBнama соцuална оmгоВорносm е В наmа cpega. 
осноВаmа на ycmoOчuBomo бuзнес paзBumue Холguнгъm uнmeгpupa npuнцunume на корnора
на хранumелнuя холguнг „Белла Българuя". muBнama соцuална оmгоВорносm В ежеgнеВнuя cu 

Ко м n а н u я m а бuзнес. Рабоmuм 
uзnълняВа анга- Дарителството е сред основните ни ангажименти u за обеguняВане
жuмeнmume cu като добри корпоративни граждани в общностите, на ycuлuяma на
на оmгоВорен в които живеем и работим. npegcmaBumeлu
гpaжgaнuн каmо ------------------------- me на хранumел
акmuВно paбomu наmа uнgycmpuя 
със cлyжumeлume, napmньopume cu u общесmВе- npu реалuзuране на съВмесmнu соцuално оmгоВорнu 
нocmma за каузu за разрешаване на Важнu соцuал- uнuцuamuBu В полза на общесmВоmо. ,,Белла" е 
нu nроблемu. еgин от учреgителите на пьрВата В страна-

Регулярно nрuлагаме Въmрешнu u Външнu ме- та Бьлгарсkа хранителна банkа - сВьрзВащо 
ханuзмu за монumорuнг на нагласumе към соцuал- звено межgу наличната за kонсумация храна 
нume ангажuменmu на холguнга нu. Съобразяваме и тези, koumo нямат gостьп go пьлноценно 
u nланuраме aкmuBнocmume cu В cъomBemcmBue с хранене. 
peгucmpupaнume очакВанuя. АкmuВно рабоmuм по OmBъmpe навън. ТоВа е npuнцunъm, коОmо cлeg-
npoeкmu, nocBemeнu на ycmoOчuBomo paзBumue на Ваме за реалuзuране на noлumuкume cu В uнmepec 
общесmВоmо, uкономuкаmа u оnазВанеmо на окол- на общесmВоmо. Cлyжumeлume на „Белла" са cpeg 
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нau-aкmuBнume посланuцu на goбpama Воля u ан
гажuменmumе на холguнга. Hue сме eguн om наu
големumе кopnopamuBнu gapumeлu на хранumелнu 
npogyкmu, а cлyжumeлume нu yчacmBam като gо
броВолцu uлu с лuчнu cpegcmBa В разлuчнu gapumeл
cкu акцuu. 

KopnopamuBнomo gapumeлcmBo u gоброВол
чесmВо u uзобщо ВъВлuчанеmо на paбomeщume чрез 
разлuчнu механuзмu В каузu, заg кoumo компанuяmа 
застава е mpaguцuя В „Белла". ДекемВрu u апрuл са 
месецumе, В кoumo компанuяmа нu uзВършВа наu
много gаренuя за нужgаещumе се В cmpaнama нu. 
По uнuцuamuBa на служumелu npegu гoguнu cmap
mupaxмe благоmВорumелнu брънчоВе - Въmрешнu 
кампанuu за набuране на cpegcmBa В nogкpena на 
разлuчнu групu хора В нераВносmоuно положенuе. 
БлагоmВорumелнumе Колеgна 
u Велuкgенска mpaneзu на cлy
жumeлume на „Белла" събuраm i:iiii:=-� 

gecemкu ясmuя - кулuнарнu 
uзкушенuя В слаgко u солено. 
Оцененumе като ucmuнcкu we
gьoBpu носят на мaucmopume 
uм mumлama BELLA Chef. В бла
гоmВорumелнu кymuu събрахме 
лuчнu cpegcmBa, кoumo gаряВаме 
В nogкpena на разлuчнu каузu. 
ТоВа са cъбumuяma, кoumo наu
сuлно aкmuBupam Bъmpewнume 
нu чоВешкu pecypcu. Всъщност 
cлyжumeлume нu са gBuгameлнa
ma сuла u uнuцuupam ноВu ugeu. 
Послеgнаmа Колеgа благоmВо-

pumeлнume брънчоВе се разра
снаха u Вече се съпроВожgаm 
с благоmВорumелен базар, на 

.... кoumo се npegлaгam npogyкmu, 
съзgаgенu om нawume служu-

1 meлu - nлemuBa, бuжуmа, cлag-
v ка, кнuгu, кapmuнu. 

Bъmpewнume благоmВорu
mелнu uнuцuamuBu са cpeg наu
очакВанumе събumuя om cлy
жumeлume нu на Всuчкu нuВа 
В uepapxuчнama cmpyкmypa на 
„Белла". На mях отбелязваме 
наблuжаВащumе празнuцu с 
gобра храна, намuраме поgаръ
цu за блuзкumе cu u споgеляме 

-..-.....й ........ ..и ygoBoлcmBuemo ga помагаме 
на хора В нужgа. През гoguнume cлyжumeлume нu 
напраВuха Възможно gеца om gомоВе ga получат 
лятна почuВка, необхоguмu Вещu, gръм сешън. Със 
cpegcmBama от послеgнаmа кампанuя поgпомогнах
ме geuнocmma на Българската хранumелна банка, а 
cлyжumeлume нu получuха благоgарсmВенаmа гра
мота на органuзацuяmа за прояВенаmа щegpocm u 
съпрuчасmносm. 

БлагоmВорumелнumе uнuцuamuBu на cлyжumeлu
me на „Белла" са 
1 израз на споgелени kорпоратиВни ценности. 1 
Хората В компанuяmа uмam желанuеmо u nompeб
нocmma ga помагат, ga npaBяm goбpuнu. Дapumeл
cmBomo е cpeg осноВнumе нu ангажuменmu като 
goбpu кopnopamuBнu гражgанu В общносmumе, В 
кoumo жuВеем u рабоmuм. 
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