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Да намерите подходящия наследник в
туристическия бранш…
Много малки и средни туристически
предприятия в Европа срещат един и същ
проблем „Как да открият подходящия човек,
който
да
продължи
бизнеса?”
Квалифицираният персонал е търсен не само
в туризма и почти всеки сектор на икономиката
трябва да изготви подходяща стратегия, за да
привлече най-добрите специалисти, които да
наследят бизнеса.
Това е и една от причините за започване на
работа по международния проект “Best Boss”.
По време на проучването, всички партньори
установиха наличието на едни и същи
предизвикателства и се опитаха да намерят
решения на проблема за унаследяването при
туристическите МСП.
През месец септември 2015 бе разработен BB
– Регистър, който представлява система за
оценка на личните умения, но също така и на
лидерското поведение на потенциалните
наследници на бизнеса в туристическите МСП.

…Best Boss желае да Ви помогне!
Четирите теста ще дадат възможност да се
определи
поведението
на
лидерите.
Системата ще определи силните и слабите
страни на потенциалните кандидати, тъй като
тя сравнява резултата от очакванията на
действащи лидери (данни от Европейско
проучване).
Пилотното тестване на BB-Регистъра започна
онлайн през м. август и към момента 4 от
осемте партньора използват системата.
Основната цел е да се премахнат остатъчни
грешки и да се направи така, че системата да
е разбираема от всички. Освен това тя ще
бъде тествана, за да се изпробва дали BBРегистъра може да донесе реалната полза,
която фирмите очакват.

Best Boss онлайн в гр. Мехелен, Белгия!
Проектът, системата, както и резултатите от
пилотното тестване бяха представени по
време на онлайн конференцията на 27.11.2015
в гр. Мехелен.
Първо бе представен BB-Регистъра пред
студенти от Колеж „Томас Мор” – МехеленАнтверпен, които направиха теста, тъй като те
са потенциални кандидати за наследници на
туристически фирми, а също и бъдещи лидери
в бранша.
Конференцията
бе
организирана
от
белгийския ни партньор, който беше поканил
известни лектори на събитието. Ян Ван
Холсбеке изнесе лекция на тема „Намиране на
правилния предприемач, на когото да продам
бизнеса си”, а Ясмина Акоутолд сподели своя
опит на тема „Как се осъществи
наследяването на ViaVia Travellers Café в
Сенегал”.
Тези две споделени добри практики, както и
пилотното
тестване
на
ВВ-Регистъра
спомогнаха за задълбоченото разбиране на
международния проект Best Boss. По този
начин връзката с техния собствен живот стана
по-силна.
С напредването на дейностите по проекта
много повече фирми ще тестват системата и
ще бъдат подпомогнати в усилието им да
намерят наследници на своя бизнес. Всички
партньори са добре подготвени и силно
мотивирани да дадат отговор на въпросите,
кото ще се появят. По този начин всички
заинтересувани предприемачи ще получат
възможност да са в постоянна връзка с екипа
по проекта. Best Boss приветства и насърчава
всички фирми, физически лица или тези от
тях, които вече са изпаднали в състояние да
няма на кого да предадат своя бизнес и са
заинтересувани от темата „Наследяване в
туризма” и ги приканва да станат част от
проекта. Вие винаги сте добре дошли!
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Повече информация за проекта ще намерите на: www.bestboss-project.eu
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