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PBRAND4ALL
Личен бранд за всеки!

PBRAND4ALL е двугодишен проект по програма "Еразъм+", чиято цел е да помогне на
хора, които търсят работа или нова кариера, като придобият умения, необходими за
подготовката и поддържането на личния им бранд и за подобряване на пригодността
им за заетост. Тази цел ще бъде постигната с разработването на онлайн интерактивен
инструмент, който предлага персонализиран път на обучение за развитие на личния

им бранд. Проектът е с продължителност от 01.12.2020 г. до 30.11.2022 г.
 



На следващия етап всеки партньор проучи
класацията на избраните 18 меки умения
от участниците в собствената му страна.
По този начин беше изготвен списък с 10-
те най-важни меки умения. 
Въз основа на този списък с 10 меки
умения беше проведено онлайн
непредставително проучване сред
експерти по човешки ресурси, коучове,
кариерни консултанти и специалисти по
подбор на персонал. Въз основа на 244-те
отговора бяха очертани практиките за
набиране и подбор, както и очакванията
към служителите.
Тъй като целта на проекта е да помогне на
търсещите работа да изградят личния си
бранд, като оценят и развият меките си
умения, които са най-необходими за
работодателите, трябваше да намерим
начини да оценим - макар и не научно -
тези умения. Въз основа на задълбочен
преглед на литературата подготвихме
въпросник, който може да помогне на
потребителите да получат онлайн обратна
връзка за себе си. 

Този въпросник - Въпросник за
първоначална оценка - е в основата на
нашия Пътеводител по Личен Брандинг.
https://pbrand4all-genie.eu/ 
Пътеводителят по Личен Брандинг е
онлайн приложение, което може да ви
помогне да разберете по-добре себе си, да
усвоите и развиете уменията си, за да
намерите най-подходящата работа на
пазара на труда с помощта на личния си
бранд. Онлайн инструментът е достъпен
на шест езика: английски, унгарски,
гръцки, български, испански и словенски. 

 Партньорството беше ефективно установено и се научихме
да си сътрудничим и да се разбираме. Повече на
https://pbrand4all.eu/partners  https://pbrand4all.eu/partners 

Много сме развълнувани, тъй като проектът ни е към своя край
и нямаме търпение да представим резултатите си.
Започнахме преди почти две години с подкрепата на програма
"Еразъм+" и непрекъснато работим, за да постигнем целите си и
да публикуваме резултатите си.
Какво постигнахме през този период?
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Както може би сте разбрали, целта ви е да направите цялото колело зелено. Запомнете: в зависимост
от първоначалното ви ниво ще трябва да изпълните различни карти с цели, за да получите значката
си. Например, ако нивото ви на умението "Управление на времето" е напреднало, това означава, че
ще трябва да попълните само материала за напреднали и съответните карти с цели, за да получите
значката си; ако нивото, определено на умението "Общуване", е базово, ще ви бъдат показани
базовият материал и картите с цели и след като го попълните и отговорите правилно на краткия тест
в края на картите с цели, ще преминете към следващото ниво и т.н.
Готови ли сте? Не е нужно да правите нищо друго, освен да се регистрирате и да започнете! Сега
можете дори да участвате в тестването на инструмента! Ако искате да ни помогнете, напишете ни
имейл тук: https://pbrand4all.eu/contact и ние ще ви изпратим въпросника и ще споделим с вас
инструкциите!

"Колелото на меките умения" е част от нашия "Пътеводител за
личен брандинг". Това е интерактивен инструмент, който ще ви
помогне да развиете уменията си. Колелото е разделено на
цветове, за да разпознаете нивото си на всяко умение въз
основа на отговорите на предварителната ви оценка. Червеният
цвят означава, че ви е определено БАЗОВО ниво в това
конкретно меко умение и че ще трябва да попълните повече
карти с цели и да работите по-усилено, за да получите значката
си! Оранжевият цвят означава, че ви е определено СРЕДНО ниво
в това конкретно умение. Жълтият цвят означава, че ви е
присвоено ниво НАПРЕДНАЛ в това специфично умение.
Зеленият цвят означава, че сте завършили модула, препоръчан
за това специфично меко умение, и сте получили значката си! 
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