
Човешките ресурси (ЧР) в преход в местните
дъщерни дружества на чуждестранни компании

Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

От името на Международния изследователски екип
от Централна и Източна Европа (Central and Eastern
European International Research Team, CEEIRT)

Ви каня да участвате в проучването на тема:

“Човешките ресурси (ЧР) в преход в местните
дъщерни дружества на чуждестранни компании”.

В наши дни организациите се изправят пред нови
предизвикателства и много компании търсят начини
да разберат как най-добре да развият практиките по
управление на човешките ресурси така, че да
отговорят на новите и променящи се потребности на
организацията. Целта на нашето проучване е да
разберем както отминалите, така и предстоящите
предизвикателства, които са неизбежна част от
управлението на човешките ресурси в тази нова,
сложна и динамична среда.

Обръщаме се към Вас с молба да ни помогнете да
намерим отговор на въпроса „кои ключови елементи от
УЧР ще изиграят централна роля за бъдещия растеж на
организациите?”, за да можем да разберем този
еволюционен процес.

Каним за участие организации от всички сектори и по-
специално мултинационални корпорации, които
функционират в региона на Централна и Източна
Европа. Очакваме да получим отговори от служители,
които добре познават и разбират практиките и ролите по
УЧР във Вашите организации. Попълването на
въпросника ще отнеме около 20 минути.

Вашата самоличност и дадените от Вас отговори ще
останат анонимни и ще се третират като поверителна
информация. Ако имате общи въпроси относно
проучването, можете да се обърнете към
представителя ни във Вашата страна (вижте списъка
на партньорските организации). Можете да попълните
въпросника  онлайн  като  посетите уебсайта
www.ceeirt  -  hrm.eu   или на хартия (даунлоудвайте
въпросника в pdf-формат на английски или на
български) и след като го попълните, го сканирайте и ни
го изпратете на следния e-mail адрес: info@ceeirt-
hrm.eu. Преди да започнете да попълвате въпросника
Вие можете да изберете езика, на който желаете да
отговаряте.

Очакваме Вашите отговори до 30 June 2019 г.

Международният изследователски екип от Централна и
Източна Европа ще предостави на всички респонденти
резюме на резултатите от проучването.

Предварително Ви благодаря за участието

HR in Transition at Local Subsidiaries of Foreign
Owned Companies

Dear Madame/Sir,

On behalf of Central and Eastern European
International Research Team (CEEIRT)

we invite you to participate in the survey:

“Human Resources (HR) in Transition at Local
Subsidiaries of Foreign Owned Companies”.

With organizations facing new challenges, many
companies are struggling to determine how best to
develop their HR practices to meet new and changing
organizational needs. The goal of our survey is to
understand both the recent and future challenges
inherent in human resource management given this new,
complex and dynamic landscape.

We are asking you to help us understand this
evolutionary process; as we ask “what key HR elements
will prove to be central in driving organizations toward
future growth?”

We urge organizations of all industries, particularly MNCs
operating in the CEE region, to participate. We
encourage responses from employees who have the best
understanding and oversight of your organisation's HR
practices and roles. The survey will take approximately
20 minutes to complete.

Your identity and responses will remain completely
confidential and anonymous. If you have general
questions about the survey, please contact research
representative of your country (see partner list).

You can fill the questionnaire either in printed form .
Download the questionnaire in pdf format in English or in
Bulgarian and send it back to us in a scanned form to the
following e-mail address: info@ceeirt-hrm.eu.

We are waiting for your answers until June 30, 2019.

The Central and Eastern European International
Research Team will provide all respondents with a
research summary of the survey findings.

Thank you in advance for your valuable participation.

Tsvetelina Simeonova –Zarkin
Assistent Professor
University of Forestry
1756 Sofia, 10, Kliment Ohridski blvd, building A, 
cab.429
+359899133117
tsvete.simeonova@gmail.com
Bulgaria

Enclosures are available on our www.ceeirt-hrm.e  u   website

mailto:tsvete.simeonova@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCzsQB8Rc1JvZRnU1mjxwJ5EbS5-M6A6vxzbb3t6-m8yU3jA/viewform?c=0&w=1
mailto:info@ceeirt-hrm.eu
mailto:kiralyagnes@ceeirt-hrm.eu
mailto:kiralyagnes@ceeirt-hrm.eu
http://www.ceeirt-hrm.eu/
http://www.ceeirt-hrm.eu/

