ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед»
Україна, Київська область, Броварський р-н, смт Велика Димерка
51 км Санкт Петербурзького шосе
T + 38 (044) 490-07-07
Ф + 38 (044) 490-07-01

Coca-Cola зміцнює кадровий резерв
Київ, 15 жовтня, 2012. Компанія Кока-Кола Беверіджиз Україна запустила програму
підготовки майбутніх керівників «Coca-Cola Hellenic Management Trainee».
Мета програми — відібрати найкращих, найбільш потенційних випускників вищих
навчальних закладів та за два роки підготувати їх до позиції керівників компанії.
Шляхом стажування та крос-функціональних проектів компанія планує сформувати
управлінський склад з молодих професіоналів з високими лідерськими якостями.
Під час відбору учасників проекту фахівці з підбору персоналу переглянули більше
600 резюме, провели близько 190 телефонних співбесід і обрали 100 кандидатів, які
потім взяли участь у тестуванні. У результаті складного відбору було обрано 12
молодих талановитих випускників, які і отримали пропозицію працювати в компанії
Кока-Кола Беверіджиз Україна.
Протягом першого року участники будуть знайомитися з бізнес-процесами компанії, її
корпоративною культурою та цінностями, матимуть змогу реалізувати свої перші
проекти та створять власну історію, яку занесуть до Щоденника стажера (Trainee
Dairy). Стажуватися учасники будуть у чотирьох різних функціях — відділі Продажу,
Фінансів, Службі персоналу та Мережі Забезпечення Збуту, де кожен буде мати
власний проект, спрямований на розвиток навичок та розуміння бізнесу.
На другий рік програми учасники будуть залучені в роботу одного з обраних ними
бізнес-напрямків та більш поглиблено вивчати процеси і розвивати навички
керування персоналом, які необхідні для ролі керівника.
Стажери, які успішно виконають вимоги програми отримають керівні посади у відділі
або позиції керівників проекту.
За словами Лізи Шибанової, директора департаменту з організаційного розвитку
компанії, Лідера проекту: «Програма Management Trainee відкриває великі можливості
як для учасників проекту, так і для компанії, адже примушує нас бути проактивними,
швидко адаптуватися, уникати шаблонних підходів при залученні та утриманні
Талантів. Шляхом передачі накопиченого досвіду, ентузіазму, традицій талановитій
молоді ми закладаємо фундамент успішного розвитку нашої компанії у майбутньому».
Про Кока-Кола Беверіджиз Україна
Кока-Кола Беверіджиз Україна є частиною Coca-Cola Hellenic — найбільшої європейської компанії-ботлера
продукції The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic працює в 28 країнах світу, населення яких становить
приблизно 560 млн осіб. Компанія пропонує широкий вибір безалкогольної продукції, що включає солодкі
газовані напої, соки, воду, спортивні та енергетичні напої, чай та каву.
Компанія Coca-Cola Hellenic бере участь у сталому розвитку для збереження цінностей як свого бізнесу, так
і суспільства загалом. Ця політика передбачає задоволення потреб споживачів у виборі безалкогольних
напоїв, заохочення відкритих робочих стосунків, ведення бізнесу в умовах дбайливого ставлення до
навколишнього середовища та здійснення вагомих внесків у соціально-економічний розвиток місцевих
громад.
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