БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ КОНСУЛТАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

пл. „Славейков” 6, етаж 2, офис 16, 1000 София, България
bamco@bamco.bg, www.bamco.bg

Формуляр за участие в предварителна селекция за СМС
Долуподписаният декларирам, че с подаването на настоящия формуляр пред
Комисията за обучение и сертифициране към БАУКО изявявам готовност да участвам
в обявената сертификационна процедура за консултант по управление и ще мога да
събера и представя доказателствен материал за покриване на минималните изисквания
за придобиване на квалификационна степен "Сертифициран управленски
консултант".
Запознат съм със същността на квалификационната степен и с минималните критерии
за извършване на предварителна селекция и включване в сертификационна процедура.
Име:

Фамилия:

Адрес:
Тел./Факс:

E-mail:

Подпис:

Дата:

Посочете в резюме най-важните факти, които ще използвате като доказателства за
компетентност, в случай че бъдете поканени за участие в сертификационна процедура
(ако е необходимо използвайте допълнителен лист).
Към Формуляра за участие моля добавете подробно CV и клиентски референции,
както и други документи, които считате за надлежно доказващи посочените от Вас
факти.
1. Образователна степен и/или професионална квалификация (дипломи, научни
степени, сертификати, членство в професионални организации и други
професионални квалификации)
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2. Функционална област на специализация (моля отбележете в кои от областите на
управленско консултиране специализирате; опишете годишен стаж в управленското
консултиране в поне една от областите, както и общ професионален стаж в
нея/тях)

 Стратегии и развитие

 Финанси и управление на  Управление на

 Управление на

 Продажби и маркетинг

производството и
услугите

риска

човешките ресурси и
промяната
 Информационни
технологии

3. Секторна експертиза (моля опишете как функционалната експертиза е била
приложена в поне един бизнес сектор, като например телекомуникации, банки,
финанси, застраховане, технологии, здравеопазване, енергетика и др., и текущия си
професионален опит в този сектор/и)

4. Управленско консултиране (моля опишете годишния си стаж в управленското
консултиране, включително консултиране на клиенти или вътрешно консултиране;
продажба, управление и/или подпомагане на консултантска дейност; подготовка или
преподаване на управленско консултиране; писмена дейност и публикации във връзка с
управленско консултиране)

5. Самостоятелност и независимост при управлението на консултантски проекти
(моля опишете своя опит е ръководене или изпълняване на самостоятелни задачи в
проектни екипи на независима консултантска практика, и/или опит като
самостоятелен и независим вътрешен консултант/консултант на външни клиенти)
За целите на сертификационната процедура на кандидати – вътрешни консултанти,
моля опишете подробно:
- Обхват на вътрешния консултантски проект и подход при изпълнението
- Вашата роля в управлението и/или изпълнението на проекта
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6. Социални/технологични/икономически/политически познания и култура (с кои
факти от Вашата делова справка можете да демонстрирате познания и обща
култура в някои или във всичките горни области)

7. Допълнителни дейности (моля опишете свои допълнителни дейности като
специализирани публикации, преподавателска дейност, доброволческа дейност по
икономически проекти, ако е приложимо)

8. Владеене на чужди езици (1 базово, 5 свободно):
Езици

Чете

Говори

Пише

9. Познаване и прилагане на европейски стандарт за управленско консултиране
EN 16114




Да
Не

10. Познаване и прилагане на ISO 20700




Да
Не

Подпис:
Дата:
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Критерии за предварителна селекция на кандидати за CMC
Име на кандидата:
………………………………………………………………………………………….
Моля, означете с "х" верните твърдения по отношение на професионалните Ви
квалификации и опит и изпратете бланката заедно с формуляра за участие и кратката делова
справка (CV) на Секретариата на БАУКО.

1. Функционална област на специализация:
а) образователна степен или професионална квалификация и поне
1 година опит управленското консултиране в тази
функционална област на специализация
или
б) поне четири години професионален опит в основната функционална
област на специализация





2. Секторна експертиза:
а) прилагане на функционалната експертиза в поне 1 бизнес сектор
б) текущ професионален опит в този сектор/и




3. Опит в управленското консултиране:
а) поне 3 години реален опит
б) последните 5 години управленското консултиране е значителна част от
дейността Ви




4. Самостоятелност и независимост при управлението на консултантски
проекти:
а) опит в ръководене или изпълняване на самостоятелни задачи в проектни
екипи на независима консултантска практика
б) самостоятелен и независим консултант на външни клиенти
в) самостоятелен и независим вътрешен консултант





5. Познаване и приемане на европейския стандарт за управленско
консултиране EN 16114 и/или ISO 20700:
а) Да
б) Не




6. Много добро владеене на поне 1 чужд език:
а) Да
б) Не
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7. Допълнителни дейности:
а) Специализирани публикации
б) Преподавателска дейност
в) Доброволческа дейност по икономически проекти





Забележки:
По отношение на т.4 за целите на сертификационната процедура, управленски консултант
включва лица, работещи като самостоятелни консултанти на външни клиенти, съдружник
в консултантска фирма, служител на консултантска позиция в консултантска фирма,
както и вътрешни консултанти в организации от частния или правителствения сектор,
чиято главна цел не включва управленско консултиране.
По отношение на т.5, т.6 и т.7 кандидатът следва да покрива поне два от изложените
критерии.
Възможно е да бъдат маркирани повече от едно вярно твърдение.
Приложената автобиография на кандидата и клиентски референции трябва да дава
възможност за проверка на посочените по-горе отговори.

Подпис:
Дата:
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