Training & Initiative Award
Awards Description:
This award will be awarded to the company that most successfully promotes and
implements a learning and development culture to achieve outstanding organisational
and individual success. Navigating a sudden, deep, and widespread crisis such as the
Covid-19 global pandemic; necessitates strong leadership, resilience, resourcefulness,
and ingenuity that is not called forth every day, indeed rarely in most lifetimes. At this
time, we would particularly like to hear about training and development initiatives that
have been implemented during lockdown. This could be new practices adopted to
adapt to an ever-evolving global crisis or an emergency response service that your
company provided within the community during these times.
Awards Criteria:
o Provide a brief overview of your organisation outlining company mission
statement, values, business objectives, workforce demographics and
facilities etc.
o Explain how your organisation demonstrated outstanding commitment
to the training and development of your staff during the pandemic.
o Describe the uniqueness of your training and development programme
in terms of design and delivery methods and the impact upon staff or
client base.
o Describe how your company has reached out to support the local
community with bespoke training and development initiatives that have
had a positive impact in your community during the pandemic.
•

When submitting please include your company details & contact information.

Prêmio Treinamento e Iniciativa
Descrição do prêmio:
Este prêmio será concedido à empresa que promover e implementar com mais sucesso uma cultura de
aprendizado e desenvolvimento para alcançar um sucesso organizacional e individual excepcional.
Navegar em uma crise repentina, profunda e generalizada, como a pandemia global do Covid-19; exige
uma liderança forte, resiliência, desenvoltura e engenhosidade que não são invocadas todos os dias, na
verdade raramente na maioria das vidas. Neste momento, gostaríamos particularmente de ouvir sobre
as iniciativas de treinamento e desenvolvimento que foram implementadas durante o bloqueio. Essas
podem ser novas práticas adotadas para se adaptar a uma crise global em constante evolução ou um
serviço de resposta a emergências que sua empresa forneceu à comunidade durante estes tempos.
Critérios de pontuação:
o Forneça uma breve visão geral de sua organização, descrevendo a declaração de missão da empresa,
valores, objetivos de negócios, dados demográficos da força de trabalho e instalações, etc.
o Explique como sua organização demonstrou um excelente compromisso com o treinamento e o
desenvolvimento de sua equipe durante a pandemia.
o Descreva a singularidade do seu programa de treinamento e desenvolvimento em termos de design e
métodos de entrega e o impacto na equipe ou na base de clientes.
o Descreva como sua empresa estendeu a mão para apoiar a comunidade local com iniciativas de
treinamento e desenvolvimento sob medida que tiveram um impacto positivo em sua comunidade
durante a pandemia.

