Кратко описание на компанията:
Нестле България е част от Нестле Групата – най-голямата компания, производител на храни и
напитки в света и лидер в областта на балансираното хранене и активния начин на живот. Повече
от 328 000 души в над 80 страни градят своята кариера в Нестле по целия свят. От 1994 г., когато
Нестле придобива ШЗИ София, Нестле България е доверен партньор, стратегически инвеститор и
социално отговорна компания, чиято мисия е да предоставя висококачествени и достъпни
хранителни продукти, които да удовлетворяват нуждите на потребителите. Вече 20 години Нестле
България е компания номер едно в балансираното хранене и активния начин на живот, която се
грижи както за опазването на околната среда за бъдещите поколения, така и за младежката
заетост и развитие.
Защо решихте да се включите в проекта „HR в действие“ 2014?
Нестле стартира инициативата "Nestle Needs Youth" (Нестле се нуждае от младите хора), чрез която
ще предложи работа на 10 000 младежи под 30-годишна възраст и ще създаде 10 000 стажантски
позиции до 2016 г. в Европа. През 2014 г. и следващите две години в България ще наемем 150
млади хора и 180 стажанта във всички отдели на компанията.
За нас ще бъде удоволствие като част от инициативата да предоставим възможност на млади хора
с интерес в областта на Човешките Ресурси да споделят креативни и иновативни идеи, които да
преплетем в стратегията ни за развитие на потенциала на младите хора в компанията. Освен това,
имаме вътрешни специалисти, които с удоволствие биха отделили време за подпомагане и
насочване на студентите по време на техните практики и учебни проекти.
Кои ще бъдат водещите критерии, по които ще оценявате решенията на вашия казус,
предложени от участващите отбори?
Стратегията да бъде средносрочна (за период от 2-3 г.)
Иновативни и креативни идеи с високо ниво на приложение
Добри практики от проучвания и изледвания в областта
Интерактивен и достъпен начин на излагане на решението на казуса
Екипно представяне на решението на казуса под формата на презентация (допълнителни
изисквания ще бъдат упоменати в заданието на казуса)

