Administrativní obor má nově svou soutěž
1. března 2018
Soutěž Asistent/ka roku letos přišla se svým první ročníkem. Do soutěže se přihlásilo 64 lidí napříč
obory. Registrace skončily v říjnu a 11 soutěžících prokazovalo své dovednosti v organizaci akce a v
takzvaném “testovacím dni”, například jak zvládají práci na počítači nebo jak jsou schopni rozdělit
si role a úkoly v týmu. Slavnostní vyhlášení soutěže se uskutečnilo 28. února 2018 v hotelu Jalta.
První ročník soutěže AR vyhrála Vladěna Dolejší ze společnosti Partners Financial Services, a.s.
Galavečer soutěže Asistent/ka roku 2017 probíhal v pražském hotelu Jalta v Praze na konci února.
Večerem bude provázela známá moderátorka TOP STAR magazínu TV Prima Lucie Špaková.
V porotě spolu se zakladatelkou soutěže Kristýnou Stokláskovou, majitelkou HR agentury zaměřené
na asistentky Šéfův svět, zasedly Renata Mrázová, Globální HR ředitelka skupiny NN Group
a jedenáctá nejvlivnější žena z TOP 50 časopisu Forbes, a Hana Čipera, jednatelka personálně
poradenské společnosti HR MOLLO.
Od listopadu 2017 do ledna 2018 byli soutěžící ve čtyřech kolech testováni ve svých asistentských
dovednostech.
První kolo soutěže proběhlo formou on-line hlasování veřejnosti u profilů soutěžících na webových
stránkách AR www.asistentkaroku.cz. Aby soutěžící prokázali svoji schopnost organizace, natočili
ve druhém kole krátký video záznam z realizace jakékoliv smysluplné (dobročinné) akce. Krátký Skype
hovor ve třetím kole v prosinci 2017, umožnil porotcům díky čtyřem otázkám, lépe poznat všechny
soutěžící. V posledním čtvrtém kole v lednu soutěžící prokázali své dovednosti v celodenním
testovacím dni. Zde už porota určila nejen finálovou desítku, ale celou finálovou trojici, kterou
vyhlásila na Slavnostním vyhlášení 28. února 2018.
Zakladatelka soutěže popisuje ideu celé soutěže: „Tato významná událost si klade za cíl zvýšit prestiž
pozici asistent/ka a ocenit ty nejlepší asistentky a asistenty z České republiky. Zároveň se soutěž snaží
budovat povědomí o důležitosti funkce asistentů/asistentek ve firemní struktuře a poukázat na
neocenitelný přínos pro každého zaměstnavatele.“
Asistentkou roku 2017 je VLADĚNA DOLEJŠÍ z Partners Financial
Services, a.s.
2. místo Šárka Němcová z WOLF HUNT s.r.o.
3. místo Diana Píšová z AGROFERT, a.s.
Co účast v soutěži soutěžícím přinesla? Mimo možnosti
prezentovat svoji práci a podpořit dobré jméno zaměstnavatele,
upevnit svůj vztah se šéfem a ukázat mu svou odbornost, vyhráli
finalistky a finalisté hodnotné ceny – kurzy osobního rozvoje v
hodnotě 60 tisíc korun, dále o šperky, oblečení na míru,
víkendový zájezd do Alp, mobilní telefon, diář, kosmetiku, svíčky, poukazy na knihy a automobil
Hyundai Tucson na měsíc.
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