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Уважаеми кандидати,
Номинационната форма е документът, в който трябва
да опишете вашите най-значими постижения или постиженията на този, когото номинирате. Вие може да
кандидатствате за една или няколко категории. Електронен формат на номинационната форма може да
бъде изтеглена от www.ey.com/bg/cfo.
Наградата CFO на годината ще бъде присъдена на CFO,
който има изключителен принос за успешните резултати на компанията във всички или в повечето от областите, описани в бланката. Критериите за избор ще
включват и задълбочена оценка на скорошни финансови резултати, стратегически насоки, етични въпроси, иновации, корпоративно лидерство, включително
лична почтеност и поемане на риск, ценности и ключови екипни инициативи.
Моля, отбележете срещу съответната категория, ако
някоя от посочените области не се включва в текущите
Ви задължения. Това няма да рефлектира върху оценката в останалите категории/области.
Моля, изпратете попълнената бланка за номинация,
актуално кратко CV на номинирания и копие на последния годишен доклад на организацията (или финансови отчети за всяка една от последните две години, ако няма годишен доклад) не по-късно от 1
Май 2018 г. на CFO@bg.ey.com. Веднага след
получаване на номинацията, ще получите имейл с
потвърждение за получаване на документите и
съответствие с изискванията за кандидатстване.

Информация за номинирания
Тук следва да бъдат попълнени данните на лицето, което ще бъде номинирано и участва в конкурса CFO of the Year.

Име

Фамилия

Позиция

Компания

Фирмен адрес

Град

Пощенски код

Мобилен телефон

E-mail

* Моля, приложете актуално CV на номинирания.

Информация за номиниращия
Ако номинацията се прави или подава от друго лице, различно от номинирания, тук следва да бъдат попълнени данните, на лицето,
което прави и подава номинацията.

Име

Фамилия

Позиция

Компания

Фирмен адрес

Град

Пощенски код

Мобилен телефон

E-mail

Информация за одобряващия номинацията
Тук следва да бъдат попълнени данните, на лицето, което одобрява/валидира номинацията (CEO или друг член на управителния борд
на съответната компания).

Име

Фамилия

Позиция

Компания

Фирмен адрес

Град

Пощенски код

Мобилен телефон

E-mail

Професионален опит и основни задължения
Опишете накратко професионалния опит и основните задължения, които номинираният изпълнява на текущата си
позиция (максимален обем до 1 страница).

Образец

Стратегия за развитие на финансовата функция

Максимален брой точки 30

Моля, опишете в рамките на една страница ситуация, при която кандидатът е успял да създаде и организира финансов
отдел и финансов контрол, които са насочили предприятието в правилната стратегическа посока.
Очертайте конкретни примери/ситуации, при които кандидатът е демонстрирал високи резултати на базата на добро
вникване в проблема, преценка, професионални качества и лидерство, и е разкрил способностите си да вдъхновява
хората около него. Описаната ситуация/ситуации трябва да са допринесли за успеха на организацията и да са
демонстрирали способностите на финансовият директор да развива своя екип.

Образец

Планиране и прогнозиране

Максимален брой точки 20

Моля, опишете в рамките на една страница ситуация/и, при която кандидатът е успял да изготви бюджет чрез
прогнозиране на съответните променливи обстоятелства, свързани с бизнеса/индустрията в средносрочна/дългосрочна
перспектива, за да постигне определените стратегически цели.

Образец

Ликвидност и риск

Максимален брой точки 20

Моля, опишете в рамките на една страница ситуация, при която кандидатът е оценил вероятната потребност от
средства за посрещане на задължения и е гарантирал наличието на достатъчно парични средства или обезпечения за
посрещането на тези потребности. Това се е случило в правилния момент посредством координацията на различните
източници на средства, които са достъпни за предприятието в нормална ситуация и/или при стресова ситуация.
Можете също да предоставите резюме в рамките на една страница на такива ситуации, при които кандидатът е разкрил
способностите си да идентифицира и адресира съответните рискове. Ситуациите могат да включват идентифициране,
анализ, оценка, контрол и избягване, минимизиране или елиминиране на рискове.
Кандидатът може да е приложил стратегия за поемане на риск, избягване на риск, възпиране на риск, прехвърляне на
риск или някаква друга стратегия (или комбинация от стратегии) за правилното управление на бъдещи събития.

Образец

Контрол и отчетност

Максимален брой точки 20

Моля, опишете в рамките на една страница примери за начина, по който кандидатът е успял да подобри контрола и
финансовата отчетност посредством спазването на етични стандарти и прилагането на добри практики. Дайте примери,
при които кандидатът е осигурил съответствието на финансовите доклади с всички действащи стандарти, правила и
регламенти, за да могат да бъдат определени като уместни и надеждни.
Като алтернатива, опишете в рамките на една страница резюме на ситуация/и, при която кандидатът е успял да
разкрие своята компетентност и гъвкавост при управлението на контролния и отчетния процеси по такъв начин, че
да се адаптира към промените, да осигури навременна информация за вземането на спешни решения, както и че е в
състояние да въвежда необходимите промени, за да постигне поставените цели.

Образец

Конфиденциалност
Предоставената информация ще бъде използвана само за целите на конкурса и няма да бъде предоставяна на трети
страни.

Полезни съвети
Убедителната и добре написана номинация е въздействащо средство за убеждаване на членовете на журито.
При попълването на формуляра за номиниране можете да вземете под внимание следните важни моменти:
Става дума за вас, вашите колеги и вашата
компания! Това е много добра възможност за
Вас, за Вашите колеги и за Вашата компания
да получите добре заслужено признание за
множеството постижения през последните няколко
години. Членовете на журито искат да чуят както
за вашите индивидуални постижения, така и за
успеха на компанията. Похвалете се. Няма нужда
от проявяване на излишна скромност.
Разберете как ще се извърши оценката.
Прочетете задълбочено критериите за всяка
една категория. Членовете на журито ще
вземат под внимание и финансовите резултати,
стратегическата посока, пазарния ефект, екипния
дух, иновациите и социалната отговорност. Това е
балансирана карта за оценка. Не забравяйте това
и подчертайте съответните позиции във Вашата
номинация.
Разкажете история. Обрисувайте уникална
картина на вашите постижения. Използвайте
ярък език и разкажете една ангажираща история.
Кандидатите, които представят интересни,
добре разказани истории, ще имат предимство
спрямо кандидатите, които не могат да предадат
убедително резултатите, които са постигнали.
Бъдете кратки. Придържайте се към определения
лимит, тъй като членовете на журито са влиятелни
бизнес лидери или представители на водещи
организации, които разполагат с ограничено време
за разглеждането на голям брой кандидатури.

Демонстрирайте резултати. Уверете се, че Вашите
постижения могат да бъдат измерени. Изразете
ги количествено и наблегнете върху растежа си в
описателната част, като посочите конкретни числа,
проценти и статистически данни.
Бъдете убедителни. Това е Вашата възможност
да убедите членовете на журито защо трябва да
бъдете финалист и в крайна сметка, получател
на наградата. Затова сложете най-добрата си
рекламна шапка и не забравяйте, че трябва да
бъдете автентични.
Изгладете стила и редактирайте. Неправилната
граматика и правописните грешки отклоняват от
качествата на кандидатурата, затова се уверете,
че сте коригирали работата си. Помогнете на
членовете на журито да разберат както Вас, така
и Вашата работа по-добре, като им обясните
на практика какво прави вашата компания по
един прост начин. Не използвайте съкращения и
избягвайте корпоративния жаргон.
Включете поддържащи документи. Допълнете
номинацията с безпристрастни уместни документи,
като например изрезки от вестници, свидетелства
на клиенти и доклади, отразяващи Вашата работа.
Прилагането на DVD или други многомерни
материали не се насърчава, тъй като те не могат да
бъдат копирани лесно.
Спазете крайния срок за предаване на
кандидатурите. Внимателното планиране и
подготовка ще гарантират, че Вашата номинация
ще бъде получена навреме.

За всякакви въпроси относно процеса на номиниране, моля пишете на: CFO@bg.ey.com или се обадете на тел. 02/81 77 100.
Организаторите не носят отговорност за невярно подадена информация. Изпращайки тази номинация, Вие се съгласявате
номинираният да бъде част от конкурса CFO of the Year.

EY | Одит | Данъци | Сделки | Консултации
За EY
EY е световен лидер в сферата на одита, данъчните и финансовите
консултации и сделки. Задълбочените познания и качествените
услуги, които предоставяме, спомагат за укрепването на доверието
и сигурността в капиталовите пазари и в икономиките по целия
свят.
Ние изграждаме изключителни лидери, които работят заедно,
за да отговорят на очакванията на нашите клиенти и всички
заинтересовани страни. По този начин ние играем важна роля
в изграждането на един по-добър корпоративен свят за нашите
служители, клиенти и по-широки общности.
EY е част от глобалната организация и може да се отнася към една
или повече компании–членове на Ърнст и Янг Глобал Лимитид,
всяка от които е самостоятелно правно дружество. Ърнст и
Янг Глобъл Лимитид e дружество с ограничена отговорност,
регистрирано във Великобритания, което не предоставя услуги на
клиенти.
За повече информация за нашата организация, моля, посетете ey.com.
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