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Mit tehet vezetőként, hogy barátságosan fogadják az új munkatársat?

digitális átállás
Nincs szükségünk külön órára, telefonra, számítógépre, ezek integráltan
egy eszközben, az okostelefonunkban vannak jelen. A digitalizáció a
mindennapjaink része, ez nem kérdés.
Miért beszélünk most mégis digitális átállásról? Mire állunk át?
Mit jelent a negyedik ipari forradalom, ami a szemünk láttára forgatja ki
a világot a sarkaiból? Milyen következménye lesz mindennek az életünkre?
Ezeket a kérdéseket járom körbe azzal a céllal, hogy felhívjam a figyelmet az előttünk álló radikális változásokra, melynek lesznek nyertesei és
bizony vesztesei is. Sokan talán alábecsülik a digitalizáció felforgató erejét, mert nem érzékelik, milyen gyorsan söpör majd végig az életünkön.
Legfőbb feladatomnak tartom a következő egy-két évben, hogy segítsek a vezetőknek a digitális átalakulás élére állni és az agilitást mielőbb
a legfőbb értékké tenni a szervezetükben. A karrierjüket újragondoló
szakembereknek pedig abban, hogy megtalálják új helyüket a jövőben
keresett szakmákban és munkahelyeken.
Inspirálódjon, és ha tetszik, amit olvas, akkor látogasson el a vezetői
blogomra, ahol jobban elmélyedhet az egyes témákban.
Kránitz Éva
vezetőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó

Legfőbb feladatomnak tartom, hogy segítsek a vezetőknek a digitális átalakulás
élére állni és az agilitást mielőbb a legfőbb értékké tenni a szervezetükben

Örömmel veszem, ha a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu e-mail-címen
megosztja velem a véleményét és azt, hogy miről olvasna szívesen.
Célom, hogy színvonalas és tartalmas kiadványt juttassak el önhöz.
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Digitális átállás
Az első e-mailem közel egy
hétig írtam, az volt a célom,
hogy legkésőbb péntekig el
tudjam küldeni. Szakmai pályafutásom a személyi számítógépek elterjedésével egy időben
indult.
Az irodai sztenderd-alkalmazásokon túl ma már kép-, hangés videószerkesztő alkalmazásokat használok. Egyszemélyes
tanácsadó butikként, amit csak
lehet automatizálok, amihez
egy sor digitális eszközt veszek
igénybe.
A digitális fejlődés az elmúlt
20-30 évben megteremtette a
mindent behálózó internetet és
sok digitális eszközt, amelyek
használata közben talán nem is
gondolkodunk el azon honnan
hova jutottunk, és vajon mi vár
még ránk.
A digitalizáció jó ideje zajlik, digitális forradalomról és az azzal
járó digitális átállásról, transzformációról azonban csak most
kezdtünk el beszélni.

Miért éppen most robbant ki a digitális forradalom?

A digitális kifejezés tágabb jelentéssel bír ma, mint az informatika, mely területen a cégek már úgy-ahogy felzárkóztak. Nem úgy
az új digitális technológiák terén.
A digitalizáció fogalma alatt ma már nemcsak azt értjük, hogy
szöveget, képet vagy hangot számítógéppel olvasható, kódolt formába teszünk át, hanem azt is, ahogyan megalkotjuk az adatok,
folyamatok és emberek egy újfajta, összetettebb és magasabb
szintű egységét.
A digitális fejlődés exponenciális és sok szálon fut, amelyek úgy
tűnik most érnek össze.
Eddig ugyanis a technológiai innovációk időben egymás után
történtek (pl. nagyszámítógép, személyi számítógép, web, dotcom, web 2.0), most viszont minden egy időben történik (pl.
mobilra váltás, közösségi média, felhőtechnológia, IoT, big data,
3D nyomtatás).
A jelenlegi digitális technológiai trendek önmagukban is
hatalmas hullámokat vetnek, együtt pedig (ipari) forradalmat
okoznak.
Nem véletlenül beszélünk a negyedik ipari forradalomról, melyet
röviden Ipar 4.0-ként emlegetünk.
Az Ipar 4.0 új digitális technológiákat, intelligens működési
folyamatokat és innovatív üzleti modelleket jelent.
Iparágfüggő, hogy hol és miként gyorsul fel a digitális fejlődés és
mikor robban. Valószínű, hogy előbb-utóbb minden gazdasági
területet érint, jóllehet egyelőre a termelésben, kereskedelemben
és marketingben lehetük leginkább szemtanúi.

A digitális transzformáció hatása
A radikális digitalizáció hatása azt jelenti a szervezetek életben, hogy ha ma nem
változtatnak hagyományos üzleti folyamataikon, akkor a digitális változások elsöprik őket a piacaikról.
A vezetők felelőssége tehát óriási a digitális átállásban. A változások élére állni
azonban nem kis kihívás. 20 tipp a digitális transzformációhoz című gondolatébresztő cikkemben segítek átlátni a digitális transzformációval járó legfőbb vezetői
teendőket.
A szélsebes digitális fejlődésnek azonban nemcsak a versenyhelyzetre lesz komoly
hatása, hanem a foglalkoztatottságra, a munkaerőpiaci folyamatokra is. Középosztálybeli állások szűnnek meg, és persze újak jönnek létre, de egy biztos, sokakat
érint majd. Tudjon meg többet az eltűnő és a kialakuló új szakmákról.
Digitális fejlődés, digitális forradalom, digitális átállás. Aki lemarad, pótolhatatlan veszteségeket könyvelhet el.
Aki úttörő, a saját érdekeire és értékeire szabhatja a piacot, az üzletágukat
vagy a saját karrierjében használhatja ki a lehetőségeket.

A digitális
transzformáció

A főnököm mutatta meg,
hogyan kell bekapcsolni egy
személyi számítógépet, és ő
tanított meg a szövegszerkesztő és levelező használatára.

Olvassa el az új digitális technológiai trendekről
írt cikkem, és gyorsan átlátja, milyen izgalmas
kor küszöbén állunk.
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az Ipar 4.0
jelentése

Ipari forradalmak
Az alábbi infografikán tekintsük át a korábbi ipari forradalmakat,
amelyeket, ha röviden kellene jellemeznünk akkor azt mondhatjuk,
hogy a gőzgép elterjedése, a tömegtermelés megjelenése, kezdeti információtechnológia és az új digitális technológiák & termelési folyamatok teljes digitalizációja & innovatív üzleti modellek.
Ipar 4.0
Negyedik ipari forradalom

Új digitális technológiákon olyan
„okos” digitális termékeket értünk, mint például az IoT (dolgok
internete), robotok, 3D nyomtatás, chatbot.
Intelligens működési folyamatokon a teljes ellátási lánc automatizált és optimalizált összekapcsolását értjük
(beszállítótól-, a gyártón keresztül a vevő értékláncáig).
Innovatív üzleti modelleken,
például, olyan kezdeményezéseket értünk, mint a megosztáson
alapuló gazdasági
modellek. Azaz, birtokolunk valamit, amit, ha éppen nem használjuk kölcsönadjuk másoknak
(Airbnb).

Az Ipar 4.0 a negyedik ipari forradalomra utaló kifejezés,
amely új digitális technológiákat, intelligens működési
folyamatokat és innovatív üzleti modelleket jelent.

Ma: új innovatív digitális technológiák & működési
folyamatok teljes digitalizációja & innovatív üzleti
modellek.

Miről van szó?

Új digitális technológiák: pl. IoT, drónok, 3D nyomtatás,
mobiltechnológia, big data, gépi tanulás

A jelenleg zajló ipari forradalom azt hozza, hogy egy sor
gépet és digitális okoseszközt kötnek össze szupergyors
internetes hálózaton keresztül, hogy valós időben tudjanak
kommunikálni egymással.
A folyamatokat automatizálják és igyekeznek minél több
adatot kinyerni a hálózatba kapcsolt gépekből, eszközökből.

Működési folyamatok teljes digitalizációja: izolált termelési/üzemi/irodai egységek digitalizált, automatizált,
integrált és optimalizált összefonódása
Innovatív üzleti modellek, pl. felforgató, megosztáson
alapuló üzleti modellek, felhőszolgálatások.

Az adatok elemzéséből felhalmozódott tudást pedig
önoptimalizálásra használják fel, ami végső soron
hatékonyságjavulást, termelékenységnövekedést eredményez.
A működési folyamatok teljes digitalizációja új innovatív üzleti
modelleket hív életre, amelyek felforgatják az adott iparágat.
Mindennek célja, értelme, hogy többet, olcsóbban tudjunk termelni, és egyedi vevői igényeket tudjunk kielégíteni a tömegtermelés keretein belül.

Az Ipar 4.0 kihívásai

Ipar 3.0
Harmadik ipari forradalom
1969-től: Kezdeti információtechnológia: számítás- és elektrotechnikai eszközök elterjedése,
informatikai hálózatok kiépítése és az automatizáció megjelenése

Az Ipar 4.0 az új szabvány, és aki ezt figyelmen kívül hagyja, az lemarad. Láthattunk erre példát a
Nokiánál, ahol csak későn ismerték fel, hogy az okostelefon nem múló szeszély. Mire észbe kaptak,
helyüket betöltötték már mások.

Ipar 2.0
Második ipari forradalom

Az Ipar 4.0 egyik legnagyobb kihívása, hogy a cégeknek újra kell gondolniuk a stratégiájukat, működési
modelljeiket, kultúrájukat, gyakorlatilag mindent, ahhoz, hogy szintet tudjanak lépni a teljes digitalizáció, és a szervezeti agilitás irányába.

1870-től: Futószalagszerű tömegtermelés:
elektromos meghajtású gépek és szerszámok gyártása, elektrotechnika és a hírközlés (tv, telefon) megjelenése

A digitális átállásban minden iparág, cég, és üzleti terület valamilyen szempontból érintett, nem csak
a gyártó cégek, vagy az IT részleg. Mivel egyelőre kevés az élenjáró példa a teljes digitális transzformációra, lehet, hogy magunknak kell kitalálni, kikísérletezni mi működik a számukra. Mindezt a napi
munkavégzés mellett, ami nyilván többletmunkával jár.
Új digitális technológiai trendeket kell felkutatnunk, ami folyamatos tanulást igényel. Nem utolsó
sorban pedig egy sor (új) vezetői kompetenciára van szükség a digitáis átállás irányításához és az új
rendszerek, megoldások üzemeltetéséhez.
Felkészült az önt érintő kihívásokra?
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Kutatás:

Emberek és gépek együttműködése

Mesterséges intelligencia,
robotika és automatizálás
A Deloitte által 2018-ban végzett Globális Humántőke Trend kutatás több mint 11 000 cégvezető és
HR-szakember megkérdezése, valamint napjaink vezető vállalatainak döntéshozóival készített interjúk
alapján dolgozta fel és foglalta össze a jelen munkaerőpiacára jellemző világméretű trendeket.
A 10 legfontosabb trend egyike a mesterséges intelligencia, robotika és automatizálás térnyerése a
termelés területén. Maga a téma már nem számít újdonságnak, ami a trendek közé emeli az a növekedés mértékének rendkívül gyors üteme.
A Deloitte Globális Humántőke Trend kutatás eredményei szerint:
•

•

•
•

a megkérdezettek közel fele (47%)
válaszolta azt, hogy vállalatuknál
nagymértékű automatizálási
folyamatok indultak be.
24% jelezte, hogy mesterséges
intelligenciát és robotokat állítottak
be a rutinfolyamatok elvégzésére, és
16% esetében az emberi teljesítmény
támogatására.
7%-nál pedig a teljes munkafolyamatok átalakításra kerültek.

Egyértelmű irány a vezető nagyvállalatok részéről,
hogy nem helyettesíteni akarják az emberi munkaerőt, hanem azt kívánják támogatni, hogy az ember
és a gépek, a mesterséges intelligencia minél hatékonyabban működjenek együtt.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a mesterséges intelligencia igényli az emberi felügyeletet. A
technológiai cégeknél a háttérben több tízezer dolgozó felügyeli, tartja karban és fejleszti a gépeket.
Egyre világosabbá válik, hogy az eddig hitt elmélettel
szemben – vagyis hogy az embereket felváltják a
robotok a munkahelyeken – egyre szélesebb körben
és egyre nagyobb mértékben van szükség az emberi
erőforrásra a mesterséges megoldások tervezésében
és kivitelezésében.
Az az egyre elfogadottabb és kutatásokkal is alátámasztott vélemény, hogy nemhogy kevesebb, sokkal

7%
24%

inkább más kvalitásokkal és tudással rendelkező
munkavállalókra van szükség ezeken a területeken.
A gépesítés, a mesterséges intelligencia, valamint
az ember szorosabb együttműködésének eredményeként átalakulnak a munkakörök is, sokkal
nagyobb teret engedve a kreativitásnak, az empátiának, a kommunikációnak, az egymásra figyelésnek és
a komplex problémamegoldó készségnek.
Ezt felismerve, a kezdeti erőteljes automatizálási
folyamatok helyett sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a munkafolyamatok áttervezésére, az ember és a
mesterséges intelligencia együttműködésére.
Ezt felismerve, a kezdeti erőteljes automatizálási
folyamatok helyett sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a munkafolyamatok áttervezésére, az ember és a
mesterséges intelligencia együttműködésére.

16%
47%

Amellett, hogy láthatóan elkezdődött a technológiai fejlődés nagymértékű hasznosítása a munkafolyamatokban, amit a számok is jeleznek, mégis hatalmas lehetőségek várnak még kiaknázásra.
A kutatás eredményei szerint, míg a válaszolók 72%-a fontosnak ítélte ezt a területet, addig mindössze 31% volt azoknak az aránya, akik foglalkoznak is vele.
Nem csak a termelő vagy technológiai ágazatok területén nő a mesterséges intelligencia,
a robotika és az automatizálás jelentősége, bevezetése és alkalmazása.
A szállítástól az egészségügyig, a fogyasztási termékek piacától a humánerőforrás-szolgáltatásokig mindenhol utat tör magának.
Csak az elmúlt három évben több mint 6 milliárd dollárt fektettek be több mint 1000 startup
vállalkozásba ezeken a területeken.
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Új munkavállalói
kvalitások
A Deloitte Globális Humántőke Trend kutatás eredményei azt támasztják alá., hogy az automatizálást sürgető nyomás mellett előreláthatólag
nagy szükség lesz olyan munkavállalókra, akik rendelkeznek a következő
kvalitásokkal:

Technikai tudás (64%)
Komplex problémamegoldás (63%)
Kognitív képességek (55%)
Folyamatkezelés (54%)
Szociális készségek (52%)

64%
63%

55%
54%
52%

ÖSSZEFOGLALVA:
2018 és a következő időszak legnagyobb kihívásai között szerepel a mesterséges intelligencia, a robotika és az automatizálás beépítése a folyamatokba.

Miközben egyre többen megértik, milyen humánerőforrás-kihívásokkal szembesülnek az ember és a gépek együttműködésének esetén, a
megkérdezettek mintegy fele (49%) nem látja, hogyan tudják majd ezt a
cégüknél kezelni.
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A HR-szakma és a cégvezetők fő célkitűzéseként nem csak a rutinfeladatok automatizálás általi felszámolása
és a költségek csökkentése kell hogy szerepeljen, hanem az is, hogy átképezzék a munkavállalókat, átalakítsák a szervezeti folyamatokat.
A gépesítés mellett is értelmes munkahelyeket és munkakörülményeket biztosítsanak a munkavállalók
számára, valamint intelligens megoldásokkal támogassák a dolgozóik együttműködését.
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Az automatizáció hatása
a munkaerőpiacra
A Mckinsey Global Institute (MGI) megjelentetett egy kutatást, amely a radikális digitalizálás munkaerőpiacra gyakorolt hatásait mérte fel. A kutatás szerint egyes iparágakban csökken majd a munkahelyek
száma, különösen a fejlett országokban.
A legdrasztikusabb forgatókönyv szerint – amely a leggyorsabb változással számol – az automatizálásnak köszönhetően 400 és 800 millió közötti munkahely megszűnését prognosztizálják 2030-ra, szerte
a világban. Ez a szám a leglassúbb változással számoló forgatókönyv szerint sokkal alacsonyabb,
10 millió alatti.
A körvonalazódó trendek szerint mintegy 375 millió munkavállaló vált majd foglalkozást és tesz szert
új kompetenciákra elsősorban a fejlett országokban. Ennek az átalakulási folyamatnak a támogatása és
a helyes irányban tartása, kezelése nagy kihívást jelent majd a humánerőforrás -szakma számára.
A munkavállalókra az a feladat vár, hogy megtalálják új helyüket ezekben a jövőben keresett szakmákban és munkahelyeken. Ez azt jelenti, hogy nagy számban kell majd átképezniük magukat, olyan szakmákra is, amelyek jelenleg még nem is léteznek. A kutatásban ezeknek az új szakmáknak a számát a
2030-as munkaerőpiac 8-9%-ára becsülik.
Jellemzően a fejlett gazdasággal rendelkező országokban lesz a legmagasabb ez az átképzési arány,
hiszen ott lesz a legdrasztikusabb a digitális transzformáció.
A kutatás adatai szerint 2030-ban az Egyesült Államokban és Németországban a munkaerőpiac mintegy harmadát, míg Japánban legalább a felét érinti ez a változás.
Az, hogy a jövőben milyen mennyiségű és milyen típusú új munkahely teremtődik országonként, nagy

Mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak át kell majd alakítaniuk a
munkáról alkotott hagyományos felfogásukat
A munkáltatóknak elsősorban termelési folyamataikat
kell újragondolniuk és – ha szükséges – újratervezniük.
Valamint, a humánpolitikájukat is, aszerint, hogy mely
munkavállalóikra lesz szükségük továbbra is, kit tudnak
átszervezni és átképezni más munkakörökre, illetve hol
kell új jelölteket felvenniük.
A munkavállalók részéről pedig a munkaerőpiaci változásokra való ráhangolódás és annak megfelelő kompetenciák elsajátítása és erősítése lesznek a legfőbb
segítők a karrierjük alakításában.
Az automatizálás felváltja majd az embereket és ez nagy
segítség lesz főleg a nehéz, veszélyes, monoton munkák
esetében. Ugyanakkor a munkaerőpiac szereplőinek
feladata felkészülni és támogatni a változás átmeneti
folyamatait, hogy minden korosztály megtalálja majd a
helyét a munka új világában, egy digitálisan fejlettebb
gazdaságban.

Eltűnő és kialakuló új szakmák
Eltűnő szakmák lesznek: a háttérirodai munkák (adatrögzítés, adminisztráció, pénzügy és könyvelés), raktáros, kiskereskedelmi eladó, pénztáros, feldolgozóipari szakmák, gyártósoron dolgozók, sofőrök, mezőgazdaságban dolgozók, karbantartók.
Kialakuló új szakmák: egészségügyi szolgáltatások, mérnökök, kutatók, elemzők, IT szakemberek, menedzserek, nem gépesíthető háztartási munkák, építészek és építőipari dolgozók, oktatók, szórakoztatóiparban dolgozók, művészek, kreatív szakemberek.
Ismerje meg a MGI munkaerőpiaci kutatásának részleteit: Eltűnő és kialakuló új szakmák
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Karrierváltás
cégen belül
Amikor meghalljuk, a karrierváltás szót, legtöbbször azt látjuk lelki szemeink
előtt, hogy a szakmai életutunkat egy egészen más munkakörben, cégnél
vagy iparágban folytatjuk.
De mi van abban az esetben, ha ön teljesen elégedett a céggel, ahol jelenleg dolgozik, és mégis valami más pozícióra, esetleg új kihívásra vágyik?
Gondolt-e már arra, hogy vállalaton belül is lehet új karriert építeni?
Hiszen az is előfordulhat, hogy helyben adódik olyan lehetőség, amely szakmai szempontból teljesen beleillik az ön által elképzelt karrierútba. Elsőre ez
ráadásul sokkal egyszerűbbnek is tűnik. Ennek ellenére, nem árt körültekintően megterveznie ezt a fajta karrierváltást is.
Hogy ne érjék váratlan meglepetések, ha ilyen típusú karrierváltást tervez, ös�szegyűjtöttem, hogy melyek azok a legfontosabb kérdések, amiket érdemes
előre átgondolnia.

1. Milyen típusú váltásban gondolkodik?
Egy cégen belül általában kétféle irányba mozdulhat el, ha másmilyen munkára vágyik.
Tervezheti azt, hogy feljebb lép a ranglétrán és egy magasabb beosztással
járó pozíciót pályáz meg. Vagy az is lehet, hogy hasonló szinten, csak más
jellegű munkát szeretne végezni.
Az első esetben az indoklás a szakmai vezetői felé egyszerű lesz. Teljesen
természetes, hogy fejlődni szeretne és feljebb lépni a karrierlétrán. Sőt, ez
valamilyen szinten az ön ambícióját dicséri. Ez akár előny is lehet majd az új
pozíció megpályázásában.
De mi a helyzet, ha vízszintes irányban tervez változtatni?
Kézenfekvő motiváció, például, hogy a rutinná vált feladatok helyett új tevékenységet szeretne végezni. Vagy egyszerűen csak ki szeretné próbálni
magát más feladatokban is.
Nagy előnye ebben a helyzetben, hogy nem kér fizetésemelést, továbbra is
lojális a céghez, és újabb tapasztalatokkal gazdagodik, amelyeket helyben
hasznosít.
Ilyen motivációkkal miért kellene aggódnia?

2. Mennyire vonzó az ön számára az új pozíció?
Ezt különösen abban az esetben érdemes megfontolnia, ha a legfőbb motivációja a váltásra az, hogy már
unja jelenlegi munkakörét. Valóban érdekli az új pozíció, vagy csak szabadulni szeretne? Több szempontból is fontos kérdés ez, bármennyire is banálisnak tűnik.
Egy olyan területen dolgozni, ami tetszik önnek, sokszor egyenértékű motiváció a fizetéssel. Ha viszont
csak a szabadulás miatt váltana, könnyen ugyanolyan helyzetben találhatja magát, mint ahonnan elindult.

3. Milyen hatással lesz ez a váltás az eddig megszerzett juttatásaira?
Amikor már hosszabb ideje dolgozik egy helyen, az sok előnyös juttatással járhat. Ha más beosztásba
vagy osztályra kéri át magát, mi lesz ezekkel a juttatásokkal? Magával tudja vinni azokat is, vagy mindent
elölről kell kezdenie?
Az, hogy milyen típusú és értékű juttatásokról van szó, és hogy a vállalatnak mi az HR koncepciója ezen a
téren, fontos szempont tud lenni a végső döntés meghozatalában.

Jelentkezzen a 20 perces díjmentes karrierkonzultációra, és
tegye fel nekem legégetőbb kérdését karrierje újratervezésével
kapcsolatban.
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4. Milyen híre van az osztálynak, amelynek ön is tagja
lesz?
Egy szervezeten belül minden osztálynak megvan a maga „renoméja”. Mindenképp hasznos, ha tájékozódik az ön által választott új közösség felől.
Elégedettnek tűnnek az ottani csapattagok? Összetartók és egymást
támogatók? Vagy épp ellenkezőleg, inkább fagyos a légkör? Milyen a vezető beosztott viszony náluk?
Mindez azért lényeges, mert a munkahelyi légkör legalább olyan fontos hos�szú távon, mint maga a munka. Egy rossz hangulatú osztály tagjaként dolgozni megmérgezheti az amúgy nagy lelkesedéssel végzett munkát is.

5. Mit jelent ez a váltás helyileg?
Szintén fontos tényező a döntés meghozatalában. Persze csak akkor, ha a
váltás földrajzihelyzet-váltást is jelent.

6. Milyenek a mozgási lehetőségei az új munkakörben?

Például az új munkahelye a város másik kerületében, vagy akár egy másik városban lévő részlegben van? Költöznie kell miatta? Mennyi időt vesz el az ön
idejéből az új munkahelyre való utazás?

Ha az új benyomások, más munkakörnyezet, kitágult lehetőségek voltak a váltásának fő szempontjai, ez
egy lényeges kérdés. Mi a helyzet az új területen, ahová vált? Ne ugorjon esetleg csöbörből vödörbe. Ha
ugyanaz a helyzet várja, akkor már talán a cég elhagyása is jobb opció lehet.

De akár az is előfordulhat, hogy helyileg ugyanott marad, mégis mások lesznek a feltételek az új munkakörben. Például, ezután már nem jár parkolóhely
a cég
garázsában. Ha magának kell majd ezt megoldania, mit jelent ez a költségekben?

Mikor éri meg mégis meglépni egy ilyen váltást cégen belül? Attól függ, hogy mennyire tudatos ön szakmai életútja tervezésében. Ha tudja, hogy hosszú távon hova szeretne eljutni, és ez a váltás - mint egy
közbenső állomás – ebben segítheti önt, érdemes ezt a lépést megtennie.

Néha a kis dolgokra való odafigyelés nagyon kifizetődő tud lenni később.

7. Piacképesebbé teszi önt ez a lépés?
A cégen belüli váltás nem csak azoknak nagy esély, akiket a lojalitásuk motivál. Talán ön nem érez elkötelezettséget jelenlegi cége irányába.
Hosszú távú szakmai céljai eléréséhez viszont ez a cégen belüli váltás nagyban felértékelné munkatapasztalatait. Nincs meg minden elvárt munkatapasztalata a kívánt álláshoz?
Cégen belüli váltással tudja ezt pótolni? Versenyképesebb lesz, ha önéletrajzában az új kompetenciákat is
fel tudja mutatni? Akkor mindenképpen megéri váltani, még ha egyelőre cégen belül marad is.

8. Cserben hagyja-e jelenlegi csapatát a váltással?
Lehet, hogy ön már alig várja a változást, de nem mindegy, hogy mit hagy maga után a jelenlegi helyén.
Egy cégen belüli váltás esetén érdemes figyelni erre is.
Épp egy nagy projekt kellős közepén járnak? Most akar felállni és kiszállni? Mit hagy maga után a csapat
többi tagjára? Ha figyelemmel van erre, az mindkét irányba kedvezően hat. Oda is, ahonnan épp távozik.
És oda is, ahová menni fog. Sosem tudhatja mire jó, ha nem éget fel teljesen minden hidat maga mögött.
A cégen belüli váltás a szakmai életutunk ugyanolyan fontos állomása, mint ha kívülre váltanánk. Ugyanolyan fontos elterveznünk és mérlegelnünk, csak helyenként más kérdésekben kell döntenünk.
Ahhoz, hogy valóban megtaláljuk számításainkat, érdemes tehát ezt a típusú váltást is ugyanazzal a
mércével mérnünk, mint bármely más esetben tennénk.
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Új csapattag üdvözlése
belépés előtt
Mit tehet vezetőként azért, hogy barátságosan
fogadják az új munkatársat?
A munkahelyváltás folyamata az egyik legizgalmasabb és egyben legnehezebb
időszaka életünknek. Elhagyni előző cégünket és újra kezdeni a leendő munkahelyen fizikailag, érzelmileg és mentálisan is igénybe vehet bennünket.
Természetesen mindenki másképpen éli ezt meg, attól függően, hogy milyen
körülmények között, milyen motivációból és mennyire gördülékenyen történik
ez a váltás.
Gondolta volna, hogy ebben a folyamatban önnek – mint a leendő
vezetőnek – is támogató része lehet?
Ha ön éppen most találta meg az ideális jelöltet a csapatában megüresedett
pozícióra, akkor megkönnyebbülhet. Most már csak abban kell bíznia, hogy
minden a legjobban alakul majd, és az új csapattag beváltja a hozzá fűzött
reményeket. A beilleszkedés gyors és zökkenőmentes lesz, és nem
a lámpalázas stresszelés tölti ki, vagy nem közönyös ismerkedésbe fullad az
első időszak.

1. Írjon egy „üdvözlő” e-mailt!
Az interjúzás és az állás elnyerésének örömidőszakát követően általában van egy holt időszak, amikor a régi
munkahelytől már búcsúzóban vagyunk, de az új helyen még nem kezdtünk el dolgozni. A legjobb dolog,
amivel vezetőként meglepheti az új csapattagot, ha küld neki egy e-mailt, amelyben megírja, hogy mennyire
örülnek annak, hogy önöknél fog dolgozni, mert éppen ő az, akit keresnek, és izgatottan várják a közös munka
elkezdését.

Mit tehet azért, hogy ez az új kezdet mindannyiuk számára a legoptimálisabban induljon?

Az üdvözlőlevélnek nem kell sem hosszúnak, sem bonyolultnak lennie. Mindössze azt az üzenetet kell közvetítenie, hogy szívesen várják, és éppen az ő kvalitásai és személyisége az, amely hasznos és üde színfoltja lesz
a csapatnak. Mégis mire jó mindez?

Van három frappáns ötletem, amit ön is alkalmazhat, nem igényel nagy időráfordítást. Csupán egy kis odafigyelés és jó szándék kell hozzá, hogy
az új munkatárs motiváltan és bizalommal telten kezdjen a cégüknél.

Képzelje el, milyen lenne, ha hasonló helyzetben ön kapna egy ilyen levelet. Egészen biztosan növelné a
bizalmát az új főnöke és az új munkahelye iránt. Megerősítené abban, hogy szükség van önre, és hogy várják
a csapatban.
Elhinné, hogy nem „csak egy új pozíciót töltöttek fel”, hanem a közösség szerves részeként fogadják önt, és
azt, amit majd hozzátesz az egészhez. Ha ilyen fogadtatásban lenne része, akkor valószínűleg teljesen másként lépne majd be, és a beilleszkedés is könnyebb volna. Tiszta sor, ugye?

Hasznos cikkek
kiválasztást végzőknek
az
allasinterjutechnika.hu
weboldalon!
20

Vezetés & Karrier

Vezetés & Karrier

21

2. Küldjön tájékoztatót a belépési folyamat
mikéntjéről!
Egy másik lehetősége, hogy előzetesen bevonja az újonnan érkező csapattagot, ha megismerteti a belépési és a próbaidős folyamattal. Azaz leírja,
hogy konkrétan mire számíthat az első néhány hétben.
Ez természetesen attól is függ, hogy mennyire nagy szervezetben dolgoznak, mert lehet, hogy mindez a HR-osztály beillesztési programjának
automatikus része.
Ha viszont nem az, vagy nem úgy, ahogy ön szerint annak lennie kellene,
akkor ön mindenképp csatolhatja ezt az előző pontban javasolt üdvözlőlevélhez.
Az új csapattag fogadása és beilleszkedése így biztosan sokkal gördülékenyebb és stresszmentesebb lesz.

3. Ne adjon tanulnivalót, elvégzendő feladatokat
belépés előtt!
Talán ön nem alkalmazza, de gyakran előfordul, hogy már a belépés előtt
tanulnivalóval látják el az új munkatársat.
A cégről, a folyamatokról, a területről, amin majd dolgoznia kell.
Milyen benyomást kelt ez önökről? „Máris kötelesség van,
miközben még nem »ketyeg« a munkaidő és a fizetés.”
Nem kelt pozitív benyomást. Ráadásul a két munkahely közötti időszak
sokkal inkább az elengedés, a lelazítás és feltöltődés ideje.
Azért, hogy a jövendő csapattag újult erővel tudjon kezdeni az ön vezetésével: mindent beleadva, motiváltan, lelkesen és kíváncsian. Ilyen munkatársat szeretne?
Akkor felejtse el, hogy – akár csak jó szándékból is – előzetes, feladat
jellegű információt küld leendő csapattagjának.
Természetesen azt megteheti, hogy leírja, mik lesznek az első teendők és
mit várnak el a próbaidő alatt. De ez inkább tájékoztató, semmint kötelező
érvényű legyen.
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