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Karrierterv a következő 10 évre
Ismerjük meg karrier-lehetőségeinket és tűzzünk
ki célokat. Készítsünk karriertervet. Folyamatosan

A vállalati politizálás olyan mint
az olaj a fogaskerekben.

fejlesszünk magunkat.

Újrabútolva

Olyan vezetői kultúra kialakításához
szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők
tudatosak abban, amit teremtenek és
támogatják munkatársaikat abban, hogy célt,
értelmet és megelégedettséget találjanak
a munkájukban.

Néhány évvel ezelőtt volt egy Coaching Partner nevű szakmai hírlevelem,
amit postán küldtem el vezetőknek és szakembereknek. 12 számot élt
meg, és sokan emlékezhetnek rá azok közül, akik most a Vezetés & Karrier
Magazint megkapják. A mostani törekvésem ugyanaz, mint ami régebben:
szeretném megosztani az elmúlt évek során összegyűlt vezetőfejlesztési és
karrier tanácsadói tapasztalataimat.
Ebben és a következő számokban is olyan témákra szeretnék fókuszálni,
amivel az ügyfeleim megkeresnek, ami éppen a munkám során terítéken
van. Célom – a tapasztalt felső- és középvezetők mellett – a fiatal vezetők
munkájának és döntéseinek támogatása is.
Bízom benne, hogy az újrabútoló online Vezetés és Karrier Magazinban talál
magának szakmai táplálékot, a mindennapi munkájában felhasználható
gondolatokat. Lesz szó szakmai önismeretről, önfejlesztésről és mások
fejlődésének támogatásáról. Ajánlok majd könyveket – olyanokat,
amiket én is olvastam és inspirálónak tartottam. Nem utolsó sorban,
bemutatok nemzetközi kutatási eredményeket, új trendeket a vezetés és
karriermenedzsment világából.
Örömmel venném, ha a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu
e-mail címen megosztaná velem a véleményét és azt, hogy miről olvasna
szívesen, hiszen célom, hogy színvonalas és tartalmas kiadványt
juttassak el önhöz a jövőben.

„Lesz szó szakmai önismeretről, önfejlesztésről és mások fejlődésének
támogatásáról."

Kránitz Éva
vezetőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó
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Személyes márka

01

1999-ben megjelent “The
brand you 50. 50 módja

annak, miként alakítsd át
magad munkavállalóból

olyan márkává, amiről

kiált a különlegességed,
elköteleződésed és
szenvedélyed” c. könyvében.

Előre látó
Gondolkodás
Bizonyára ön is ismer olyan

Személyes márkaépítés
alkalmazottként

40 és 50 év közötti vezetőket

„Kortól, pozíciótól és üzleti ágtól függetlenül

vagy szakembereket, akiknek
ígéretesen indult a karrierjük,
ma mégsem találják a
helyüket a munkaerőpiacon.

mindannyiunknak meg kell értenünk, mennyire

Kapcsolatrendszerük, miután

fontos a személyes márkaépítés. Mi vagyunk a saját

elveszítették a pozíciójukat,

cégünk, az „Én Kft.” tulajdonosai és vezetői. És,

egyik napról a másikra

manapság ahhoz, hogy helytálljuk az üzleti életben, a

szertefoszlott, és néhány régi

legfontosabb feladatunk, hogy az „Én” nevű márkát

munkatárson kívül senki sem

eladjuk” - írja Tom Peters, menedzsment guru, az

emlékszik az eredményeikre.

„Én kft." mint
szemlélet

6

arculatunk, amit ha tudatosan
formálunk, akkor a személyes

egyszer szem elől veszítheti

márkánk lesz.

őket a világ. Van néhány ilyen

Még azokról a munkatársainkról

ember az ügyfélkörömben, és az

is tudunk egy-két dolgot,

„Személyes márkánk

ő esetük indított arra, hogy írjak

akiket alig ismerünk. Például:

arról, miként kerülhető el mindez.

alig lehet őket elérni, mindig

egyenlő azzal, amit

Életünk középtájékán, sok-sok

elfoglaltak, megközelíthetetlenek,

magas beosztásban eltöltött év

mások mosolygósak, mindig

mások mondanak

után hirtelen magunkra maradva,

szolgálatkészen reagálnak

hogyan akadályozhatjuk meg

a kéréseinkre, vagy éppen

rólunk a hátunk

azt, hogy szinte a nulláról kelljen

hangulatember hírében állnak.

mögött.”
Jeff Bezos, az Amazon alapítója

történne akkor, ha úgy tekintene magára, mint
aki a saját vállalkozását menedzseli? Vajon,
miként tudna még jobb szolgáltatást nyújtani,
hogyan szerezhetne több ügyfelet? Miként
csökkenthetné a költségeit? Kik a versenytársai,

Tegyük fel, jelenleg ön HR partnerként dolgozik

és ön miben más mint ők? Érti mire gondolok?

egy nagy cégnél. Felejtsük el egy pillanatra,

Ha saját vállalkozásban kezdünk el gondolkodni,

hogy mindezt alkalmazottként teszi, és vannak

a felelősségünk olyan dolgokra is kiterjed, amire

főnökei, munkatársai, akik folyamatosan

alkalmazottként nem gondoltunk. A személyes

munkával traktálják. Gondoljon a helyzetre

márkaépítés ott kezdődik, hogy elkezdünk „Én

úgy, mintha ezek az emberek az ön ügyfelei

Kft.”-ként tekinteni magunkra, ahogyan Tom

volnának, akiknek szolgáltatást nyújt. Mi

Peters utal rá a fenti idézetben.

vezetés & karrier

Régen a csúcson voltak, és
eszükbe se jutott volna, hogy

újrakezdenünk?

Él bennünk egy kép másokról,
amit „magunkkal viszünk”, és

mit értünk
személyes
márkán?

vagy azt a személyt, tudnánk-e

Egy munkatárs segítséget kér

Sokan nem gondolnak az ilyesféle

amikor évekkel később valaki
megkérdezi tőlünk, ismerjük-e ezt
valakit ajánlani egy munkakörre,
beugranak a régi emlékeink.

tőlünk, felettesünk nehezebb

hosszú távú hatásokra, amelyek

feladattal bíz meg, a szomszéd

például azt befolyásolhatják, hogy

szívességet kér. Ahogyan

a jövőnkben találunk-e állást.

ezekre az igényekre válaszolunk,
befolyásolja azt, miként látnak,

Végleg elmúltak azok az idők,

érzékelnek és tisztelnek minket

amikor egy munkahelyen

ezek az emberek. A kép, a

biztonságban érezhetjük

benyomás, amit kialakítunk, nem

magunkat. A személyes

véletlen: ígérünk valamit, amit

márkával, éppúgy, mint egy jó

betartunk. Ezáltal megalapozzuk

termékmárkával is, olyan pozitív

a kapcsolatunkat másokkal,

érzelmi kötődéseket alakíthatunk

mindezt sok-sok cikluson

ki, amelyek a „minket választanak”

keresztül. Így alakul ki az

helyzetekhez vezethetnek.
vezetés & karrier
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ki vagyok? legyünk őszinték
magunkkal!
Az első és legfontosabb dolog, amikor személyes márkaépítésbe kez-

Személyes márka 02
Hogyan kezdjünk személyes márkaépítésbe?

dünk az, hogy mélyen magunkba te-

A személyes márkaépítés dióhéjban arról szól, hogy átgondoljuk a következőket:

kintsünk. Olyan kérdéseket tegyünk

• kik vagyunk;

föl magunknak, mint például a kö-

• mely olyan témára, szakterületre szeretnénk fókuszálni, amiről azt gondoljuk,

vetkező: „Mi az, amiben jó vagyok és

mások számára is értékes lehet;

szeretem is csinálni?” Mit adok má-

• miként tudjuk megkülönböztetni magunkat másoktól;

soknak, amit igazán értékelnek? Az

• és hogyan tudjuk elérni azt, hogy mások úgy gondoljanak ránk, ahogyan azt

ilyen kérdésekre azonban nem elég

mi szeretnénk.

olyan rövid, általános válaszokat adnunk, mint mondjuk, hogy „eredményességre törekszem” vagy „jó problémamegoldó vagyok”. Igyekezzünk
minél jobban részletezni kijelentéseinket. Pl.: Konkrétan mikor, hol, milyen körülmények között értünk el jó
eredményeket? Milyen fajta problémák megoldásában vagyunk jók?

számít, hogy saját magunkra soha
nem látunk rá teljes mértékben.
Vannak olyan rejtett területeink, melyekről mások rálátása által tájékozódhatunk csak. Kérdezze meg
családtagjait, barátait, munkatársait milyennek látják önt. Időnként
nagy meglepetést okoznak nekem –
egyébként igen tapasztalt – embe-

A személyes márka általában valami köré
épül. Legtöbbször egy témára, amire fókuszálunk vagy specializálódunk. Ez lehet egyfajta tudás (pl. kontrolling), kész-

Fogalmazzuk meg a fő
üzenetünket!

tisztában saját magukkal. Felemelő élmény számukra, amikor a nagy
általánosságok mögül előássuk a
részleteket, tudatosítjuk természetes

füzetet, amiben 12 speciális feladat
segít tisztázni, kik vagyunk, mit képviselünk és mi az, amit másoknak kínálunk.
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márka összetevői, eljött az ideje annak, hogy a világ felé is kommunikál-

Fogalmazza meg 1-2 mondatban azt az

juk azt. A mindennapok során számos

közösségi képviselet), termék (pl. online

üzenetet, amivel úgy gondolja, kitűnhet

lehetőségünk adódik arra, hogy embe-

szeminárium), életstílus (pl. egészség-

az adott területen. Íme egy példa: „Ös�-

rekkel beszélgessünk (például konfe-

tudatosság), szakmai terület (pl. vezető-

szekapcsolom a marketinget a pszi-

renciákon, tanfolyamokon) és belesző-

fejlesztés), szolgáltatás (pl. pénzügyi ta-

chológiával. Együtt dolgozom másokkal

jük beszélgetéseink mondanivalójába

nácsadás) stb.

azon, hogy tisztázzuk, mit szeretné-

személyes márkánk fő üzenetét. Ha új

nek elérni a jövőben, és e cél eléréséhez

emberekkel ismerkedünk meg, az első

Gondolja át, mi lehet az a téma vagy té-

megfelelő támogatást nyújtok. Együtt

kérdések között szinte biztosan előke-

makör, amiben kiemelkedően jó, ami

formáljuk, erősítjük személyes márkáju-

rül, hogy mivel foglalkozunk, hol dol-

szenvedéllyel tölti el, és amire mások is

kat, amely segít nekik ügyfeleket és be-

gozunk. Ilyenkor nincsen arra módunk,

igényt tartanak. Nézzen utána, tevékeny-

fektetőket szerezni.”

hogy hosszasan beszéljünk magunkról. Mindössze néhány percünk van

leten, és ha igen, ők mire specializálód-

Használhat archetípusokat énmárkája ki-

csak arra, hogy jó benyomást keltsünk,

nak, ill. az ön témája miben különbözik az

fejezéséhez. Az archetípus azokat a min-

és olyan üzenetet adjunk át magunkról,

övéktől.

denki által felismerhető képi sémákat jelöli,

amire mások emlékezni fognak. Ek-

amelyek a kollektív tudattalanból eredez-

kor vehetjük hasznát annak a néhány

Tegyük fel, alapvetően jól végzi a mun-

tethetők. Ezek a formák világszerte ugyan-

mondatnak, amit előre átgondoltunk.

káját és eredményes is benne. Ezzel le-

azzal a jelentéstartalommal bírnak. Ösztö-

het, hogy nincs egyedül. A cégén belül,

nösen felismerjük magunkban, másokban,

Fontos, hogy az online világban is le-

nem beszélve a munkaerőpiacról, vannak

függetlenül attól, hogy ennek tudatában

gyünk felkészültek. Rendszeresen fris-

mások is, akik hasonlóan kiváló szak-

vagyunk-e, vagy sem.

sítsük például a Linkedln profilunkat,
kezdjünk el blogot írni vagy készítsünk

delkeznek. Tegyük fel továbbá, hogy ön

Az archetípusok segítenek abban, hogy

saját weboldalt. A munkáltatók ma-

emellett még abban érzi kiemelkedőnek

az üzenetünket olyan formába öntsük,

napság többnyire az interneten keresik

magát, hogy szívesen szán időt munka-

amit könnyen felismernek és megjegyez-

a leendő munkaerőket, ezért is fontos,

társaira, például a coacholásukra, men-

nek mások. Például, ha ön egy gondos-

hogy legyen online jelenlétünk. Kom-

kodó személyiség, aki szívesen segít má-

munikálja a szakértelmét, írjon olyan

A személyes márkát elképzelhetjük úgy, mint egy átriumos épületet.

lyes márkáját felépíteni. Így elérheti, hogy

sokon, fejezze ki bátran, hogy empatikus

cikkeket, amelyekkel egyértelművé te-

tanító, támogató, ún. coaching típusú ve-

típus, akinek fontosak az érzelmek.

szi, hogy mennyire képben van válasz-

Az utcáról belépő azonnal átérezheti az épület rendeltetését. Bár-

zetőként gondoljanak önre.

tott területét illetően! Ha pedig álláskeresése aktuálissá válik, ne feledje

milyen terméket vagy szolgáltatást értékesítünk is benne, a lényeg,
jelent szakmai Önismereti munka-

Miután helyükre kerültek a személyes

torálásukra, ezért eköré kívánja szemé-

adottságaikat és mindazokat a kom-

Figyelmébe ajánlom a most meg-

Kommunikáljunk a világ
felé!

ség (pl. kiválasztás), küldetéstudat (pl.

mai háttérrel és jó eredményekkel ren-

rek azzal, hogy mennyire nincsenek

alatt tettek szert.

Válasszunk témát!

Miként különböztessem meg magam
másoktól? -

kednek-e mások is a kiválasztott terü-

A pszichológiában evidenciának

petenciáikat, amikre hosszú évek

mire fókuszálok? -

Hogyan érjem el,
hogy mások úgy
gondoljanak rám,
ahogyan azt
szeretném? -

frissíteni szakmai önéletrajzát!

hogy összeegyeztethető legyen az életcélunkkal és értékrendünkkel.

„A személyes márka nem más, mint

A személyes márka felépítése nem

betartott ígéret."

ja, hanem egy életre szól, ezért folya-

csak az állásváltoztatás célját szolgálmatos fenntartást és átalakítást igényel ahhoz, hogy mindig aktuális legyen.

vezetés & karrier

vezetés & karrier
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A SZEMÉLYES
MÁRKA HOZADÉKA
A személyes márkával azt befolyásolhatja,
hogyan gondolkodjanak mások önről.
Akkor működik jól, ha a személyes márkája
az alábbi benyomásokat kelti másokban:
• Egyediség: újszerű, különleges, másoktól jól megkülönböztethető.
• Magas színvonal: „a legjobb a maga
szakterületén”, pl. gyors, magas színvonalú szolgáltatást nyújt, alkalmazza a legújabb technológiákat.
• Hitelesség: azt mondja, amit gondol, és
úgy cselekszik, ahogyan mondja.

A személyes márkaépítés „árnyoldalai”
• Időigényes: Időt vehet igénybe, amíg átgondoljuk az alapokat, azaz azt, hogy
kik vagyunk és mi köré építjük fel a márkánkat. Nem beszélve a megvalósításról,
ami hónapokba, esetleg évekbe telhet.
• Folyamatos gondozást igényel: A legerősebb személyes márkák belülről és
mélyről fakadnak. Állandó gondozást
igényelnek, mint egy növény, amíg megerősödik. A napfénynek, a víznek a tudatos és kitartó kommunikáció felel meg,
amit újra és újra meg kell erősíteni.
• Világos üzenet kell: Magatartásunkkal
általában felidézünk valamit másokban,
valamit az eszükbe juttatunk. Ennek jól

A 3 legalapvetőbb vezetői
kompetencia

Tesztelje magát!

A cikkben található tesztek a vezetőfejlesztési
tudástáram eszközei, amihez ön is hozzájuthat, ha
csatlakozik a Vezetői Klubhoz!

Hatékony
kommunikáció
A kommunikációs készség számos vezetői kompetencia alapja. Ha egy vezető például nem
gyakorlott a kérdésfeltevésben,
aligha válik belőle jó interjúztató,
aki képes kiválasztani a megfelelő munkatársakat. Ha pedig például nem tud figyelmesen hallgatni, nehezen tud majd
kölcsönösen gyümölcsöző
együttműködéseket, kapcsolatokat kialakítani üzlettársaival.
Az itt található kommunikációs önértékelő teszt segítségé-

tos, hogy mi magunk is lelkesedjünk a témánkért, és ezt másokkal is tudassuk.
John Medina agykutató szerint az érzelmi üzenet olyan „post-it”, amelyen az áll,
hogy „Jegyezd meg!”

környezetük hitelesnek tart, jellemző, hogy céljaik világosak,
stabil értékek mentén élik életüket, nemcsak az eszükre,
hanem az érzelmeikre is hallgatnak, emberi kapcsolataik
kiválóak és óriási önfegyelemmel rendelkeznek. A cégek
ilyen hiteles vezetőket keresnek, akikben a partnerek és a
beosztottak egyaránt képesek megbízni.

delegálás
olyan eleme, melyeket érdemes igazán
magas szintre fejleszteni, mert növeli

kommunikációnk, ill. miként ja-

a vezető elfogadottságát és tekintélyét

víthatjuk annak hatékonyságát.

a munkatársak körében, nem utolsó
sorban pedig megkíméli a túlterheléstől.
Különösen kezdő vezetőknél gyakori hiba
a „túlmenedzselés”, amin azt a kevésbé
hatékony vezetői magatartásformát értjük,

becsülik a következetességet. Így kiszá-

mi racionálisan jól hangzó üzenetet, fon-

mond. Egy, a Harvard Egyetemen készült hitelességről
szóló kutatás tanulsága szerint azokra a vezetőkre, akiket

erősek, és kideríthetjük, hol
„csúszik el” leggyakrabban a

• Következetesség: Az emberek nagyra

• Érzelmi jelleg: Hiába találunk ki vala-

összhangban áll a gondolkodásmódjával és cselekedeteivel.
Azaz, azt mondja, amit gondol, és aszerint cselekszik, amit

A delegálás – a vezetői eszköztár

nem jegyeznek meg bennünket.

lyen viselkedést várhatnak tőlünk.

Azt a vezetőt tartjuk hitelesnek, akinek a kommunikációja

vel feltárhatjuk miben vagyunk

körvonalazhatónak kell lenni, különben

mítható lesz mások számára, hogy mi-

Hitelesség

amikor a vezető túlzott szerepet vállal a
A „kompetencia” fogalma azt fejezi

közvetlen beosztottak tevékenységében

ki, hogy miben vagyunk kompetensek,

azáltal, hogy a munkavégzés során

azaz hozzáértőek. Kompetencián

minden részletbe beavatkozik és nem

általában szakértelmet, készségeket

hagy teret az önálló munkavégzésre.

és személyiségbeli jellemzőket értünk.
Ide sorolhatjuk továbbá a hozzáállást
is, ami kifejeződhet pozitivitásként,
„meg tudom csinálni” szemléletként,
gyakorlatiasságként, lelkesedésként,

Itt találhat tippeket és példákat a munka kiosztásával, elvárások tisztázásával,
nyomon követéssel és a konstruktív
visszajelzéssel kapcsolatosan!

jobbító szándékként.

10
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Vezetővé válunk
vagy annak
születünk?

2

nem
„Korunk egyik legnagyobb mítosza,

Nem mindenkinek való a vezetői munkakör, valakinek egyálta-

hogy mindannyian rendelkezünk azzal

lán nem testhezálló a kihívás és nem is mindenki vágyik arra,

a képességgel, hogy hatékony vezetővé

hogy vezető legyen. Azokból lesznek jó vezetők, akik képesek

váljunk az üzleti életben.”

irányítani, befolyásolni és motiválni másokat. Hatékonyan kommunikálnak és együttműködnek másokkal a vállalat céljainak

„Kutatások szerint tíz vezetőből mindös�-

elérése érdekében.

sze egy rendelkezik azzal a potenciállal,
hogy felsővezetővé váljon. Kevés az erős

Jim Collins a Jóból kiváló című könyv szerzője - ötéves kutatási

és hatékony vezető.”

eredményei megváltoztatják a vezetésről alkotott képünket. Így
ír az „ötödik szintű vezetésről": A legeredményesebb vezetők a

„A megfelelő képzéssel is csak akkor

szerény személyiség és a szakmai akaratérvényesítés sajátos

válhat kiváló vezetővé egy ember, ha

paradoxon keverékéből állnak. Szerények és rámenősek. Félén-

rendelkezik vezetői potenciállal.”

kek és félelmet nem ismerők. Kivételes emberek és megállíthatatlanok...Idáig azonban el kell jutni.
ábra

Jóból kiváló - Jim Collins

Bárkiből lehet jó vezető megfelelő felkészítést követően?

1

igen
„Csak elkötelezettség és képzés kérdése, hogy valakiből vezető váljék.”
„Amint a vezető megérti és magáévá teszi a vállalat céljait és a vállalati kultúrát, magától
kialakul a lelkesedése.”
„A vezetők képzése, fejlesztése egy olyan hosszú távú befektetés, ami a jövőben garantáltan meghozza a gyümölcsét."

12
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Vállalati politizálás
Tanulható-e
a vállalati
politizálás?
„Nem érdekel a vállalati politizálás…” – hallom időnként
vezetőktől. Akár igyekszünk
elkerülni, akár ügyesen alkalmazzuk, tény, hogy minden
szervezetben jelen van, és általában sikeresebbek azok,
akik jók benne. Mindannyian ismerünk olyanokat, akik
jól pozicionálják magukat a
szervezetben, és ezáltal az
eredményeik is jobban előtérbe kerülnek. Míg mások,
visszahúzódóbbak ebből a
szempontból, és kiváló eredményeikkel, véleményükkel

A vállalati politizálás olyan
mint az olaj a fogaskerekben. A irodai mindennapok
része, a hatalomgyakorlás
pontos mutatója.

Miért elkerülhetetlen
a vállalati
politizálás?
• Egyeseknek több a hatalmuk, mint másoknak.
Függetlenül attól, hogy
kinek mi van a névjegykártyájára írva, általában
egyértelmű, hogy „ki a főnök”. Például: aki a lényeges információhoz jobban
hozzáfér, jó kapcsolatok-

mondunk az érdekeink érvényesítéséről, és hagyjuk,

kal rendelkezik, karizmati-

hogy másoké érvényesüljön.

kusabb vagy megnyerőbb

A vállalati politizálásnak általában van egy negatív

a személyisége.

felhangja. Ami valószínűleg abból ered, hogy szem-

• A döntéshelyzetek ösztön-

beötlőbb a romboló oldala, amikor a személyes ér-

zik a vállalati politizálást,

dekek előtérbe kerülnek mások, vagy a cég kárára.

hiszen célok, érdekek üt-

Pedig a vállalati politizálásnak számos pozitív hozadéka is lehet, például erősítheti a munkatársak kö-

közhetnek.
• Sokaknak fontos az elő-

zötti kapcsolatot, előmozdíthatja a változásokat és

léptetés, ami versenyhely-

eredményesebbé teheti a vállalkozást.

zetet idézhet elő.
• Nem utolsó sorban az
erőforrásokhoz való hozzájutásnál az érdekek ütközése szintén jó táptalajt
jelenthet a vállalati politizálásnak.

kevésbé érvényesülnek. Ha
teljesen elutasítjuk az „építő
politizálást”, akkor azzal le-

14
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Sorolja fel, hogy kik a kulcsszereplők a cégénél. Döntse el
minden egyes felsorolt személyről vagy csapatról, hogy men�nyire fontos a pozíciójuk a szervezetben (mekkora a hatalmuk)
és milyen a hatásuk az ön munkájára, projektjére vagy csapatára nézve (azaz milyen a befolyásuk).
Az összes olyan embert vagy csoportot vegye számításba,
akikre az ön munkája hatással van, akiknek befolyása vagy

Hogyan használja építően
a vállalati
politizálást?

hatalma van ön felett, vagy érdekeltek abban, hogy ön sikeresen vagy éppen sikertelenül teljesítsen. Lényeges szereplők
lehetnek például a felettese(i), az azonos szervezeti szinten
dolgozó munkatársak, csapatának tagjai, de kiterjesztheti
a kört az ügyfeleire, sajtó munkatársaira, beszállító partnereire stb.

Értse meg
a kulcsszereplők
szándékait!
Miután átlátta a kulcsszereplők helyzetét
a szervezetben betöltött
hatalmuk és befolyásuk
alapján, gondolja át mi lehet a motivációjuk. Elein-

járjon nyitott szemmel,
gyűjtsön információkat és

velejárója egy munkahe-

folyamatosan pontosítsa

lyen. Miután sikerült megba-

az ismereteit. Ehhez elen-

rátkoznia ezzel a gondolattal,

gedhetetlen az erős kom-

élesítse a megfigyelőké-

munikációs készség, kü-

újraszervezi a kapcsolatrendszerét. Először a kulcsfontosságú szereplőket érdemes
összegyűjteni, majd ezeket
elemezni aszerint, hogy mekkora a hatalmuk és befolyásuk. Ezt követően értse meg
a motivációikat. Végül építsen magának erős személyes márkát a szervezeten
belül. Vegyük át részletesebben is a lépéseket!

Térképezze fel
a kulcsszereplőket!

nia azt a tényt, hogy a vállala-

Vegyen részt egyéni vezetői coachingban,
melynek fókuszában a vállalati politizálás
és személyes márkaépítés is állhat.

16
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ne kapni mások gondolataiban, hoSzemélyes márkája építéséhez

gyan gondoljanak önre, majd építsen

ajánlom önnek John Purkiss és

fel egy stratégiát arra, milyen módon

David Royston Lee Énmárka c.

fogja elérni mindezt. Márkát nem-

könyvét, amit a HVG kiadó

csak saját magának, hanem csa-

jelentetett meg 2015-ben.

patának is építhet, illetve még jobb,
ha ezt közösen teszik. Fogalmazza
meg a kulcsüzeneteket, majd minden egyes fontos szervezeti szereplő
felé tudatosan kommunikálja ezeket.
Például: ha a kulcsüzenete az, hogy
az ön osztályán dolgoznak a legjobb
szakemberek a cégnél, akkor ragadjon meg minden alkalmat, amikor az
eredményeikről ill. arról beszélhet,

lönösen ami a figyelmes

hogy ezt konkrétan mivel érték el.

hallgatást és jó kérdés-

Gondolja át alaposan a beszédmód-

technikát illeti.
Ha szeretné értékelni a kommunikációs
készségét, itt talál

Építsen erős személyes márkát a
szervezeten belül!
Gondolja át milyen helyet szeret-

telezéseire, ezután pedig

ti politizálás a mindennapok

információkat, ami alapján

eladhatóvá!

te támaszkodjon a felté-

Először is érdemes elfogad-

pességét, és gyűjtsön olyan

Tegye magát

ját, ahogyan sort kerít az informáIsmerjük meg őket, és nagyon

ciók átadására. Ügyeljen arra, mire

alaposan gondoljuk át mikor és

helyezi a hangsúlyokat, milyen szó-

mit mondunk nekik.

használattal nyomatékosít ill. mit kell
feltétlenül elkerülni.

ehhez egy önértékelő
tesztet.

Elképzelhető, hogy egy
idő után másképpen látja majd a belső politikai terepet, mint amilyennek az
kezdetben tűnt. A leglényegesebb, hogy felmérje, kire
számíthat szövetségesként
és kivel érdemes óvatosnak lennie. Emlékezzünk a
bölcs mondásra: "Barátainkat tartsuk közel, ellen-

„Barátainkat tartsuk közel,
ellenségeinket pedig még
közelebb.”

ségeinket pedig még közelebb.” Ez alatt azt értjük,
hogy tartsuk rajtuk a szemünket, ne tudjanak meglepetéseket okozni nekünk.
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lődés kereszttüzében virágzó projektje miatt egyre
nagyobb nyomás nehezedett rá. Támogatókra volt
szüksége, az ellenlábasok
kezelésére és egyáltalán
kiigazodni a hátsó szándékokkal átszőtt multi rendszerben, ami egészen az

Miért érdemes feltérképezni
a kulcsfontosságú embereket
cégünknél?
• Kikérhetjük a véleményüket egy fontos feladat vagy projekt
elején, amit ha megteszünk, később nagyobb valószínűséggel támogatnak majd bennünket.
• Kérhetünk tőlük visszajelzést vagy megismerhetjük az

Vállalati politizáláson (más néven irodai politizálás
vagy szervezeti politizálás) olyan viselkedést

igazgatótanácsban ülő, tá-

álláspontjukat a munkánkkal, teljesítményünkkel kapcsolat-

értünk, amikor a hatalmunkat és szervezeti kap-

voli nagy emberekig ér.

ban.

csolatrendszerünket használjuk annak érdekében,
hogy változásokat érjünk el, ami a cég és/vagy

A szakirodalmi általános-

• Segítségükre lehetünk a tudásunkkal, képességeinkkel és

ságokon átrágva magam

kapcsolatrendszerünkkel, amiért cserébe máskor mi is

számunka előnyökkel jár. Tehetjük ezt egyénként

és ügyfelem kiinduló hely-

számíthatunk rájuk.

vagy a csapatunk képviseletében.

zetét feltérképezve, arra jutottam, hogy egy erősebb
koncepció kell annál, mint
hogy a szervezeti kapcsolatairól beszélgetünk,
Vezetőfejlesztési tanács-

ill. arról, hogy miként fog-

adóként egy multi keresett

ja elérni céljait a vállalat-

meg azzal néhány éve, hogy

nál. Azzal az ötlettel álltam

segítsek egy vezetőjüknek

elő, hogy építsünk szemé-

(később többeknek) meg-

lyes márkát, tudatos stra-

erősödni a vállalati politizá-

tégiával, aminek a megva-

lásban. Ezzel egy új téma ke-

lósítása magával hozza azt

rült a palettámra, korábban

is, hogy a vezető megerő-

ilyen igény nem merült fel az

södik a vállalati politizá-

ügyfeleim részéről. Nekem

lásban. Megerősödött, mi

is alaposan át kellett gondol-

több, kedvet is kapott hoz-

nom, hogyan nyúljak úgy a

zá. Azóta többször alkal-

témához, hogy a program vé-

maztam és finomítottam

gére látható eredményeket

az első alkalommal kimun-

tudjunk felmutatni. Saját él-

kált módszertant, siker-

ményre nemigen tudtam tá-

rel. Meggyőződésem, hogy

maszkodni, mert ha vala-

pozitív hozzáállással a vál-

mi egyáltalán nem érdekelt a

lalati politizálás lehet gyü-

szervezeti pályafutásom so-

mölcsöző minden érintett

rán, az a vállalati politizálás

számára, és tudatos stra-

volt. Mindig a teljesítmény-

tégiával erős személyes

ben hittem, abban amit lete-

márkát lehet építeni, ami a

szek az asztalra. Az ügyfe-

vezetőnek és a cégnek is

lással minden szervezetben találkozhatunk. Elgondolkod-

lem is hasonlóan volt ez-

előnyére válik.

tató Platón, az ókori görög filozófus mondása, miszerint

zel, de a nemzetközi érdek-

Vállalati politizálás dióhéjban
• Pozitívnak vagy negatívnak gondoljuk, a vállalati politizá-

„azok, akik visszautasítják a politizálást, büntetésül a butábbak kormányzása alá kerülnek.”
• Meg lehet tanulni bölcsen is politizálni az irodában, azaz
az érdekeinket oly módon érvényesíteni, hogy mások indítékait és céljait is figyelembe vesszük. Az is tanulható, hogyan kezeljük és tanítsuk azokat a munkatársainkat, akik
ebben még nem jeleskednek.
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ségmenedzsment rendszerekre hagyatkozva várjuk, hogy azok jelöljék
ki számunkra utunkat. Sokkal jobb és
hatékonyabb, ha saját kezünkbe ves�szük az irányítást. A legtöbb ember

Van karrierterve
a következő 10 évre?
Nem arra a formális tervre célzok, amit
esetlegesen a jelenlegi munkahelyén készített
felettesével. Hanem egy olyan karriertervre, amit
saját maga alkotott meg, miután alaposan átgondolta, mit szeretne valójában elérni az életében.

haladóknak

KEZDJÜK
ÖNISMERETTEL

A könyv abban segít, hogyan készítsen

Gondoljuk át alaposan mi az, amit szeretünk csinál-

Szakmai önéletrajz

olyan önéletrajzot, amivel igazán

ni és milyen képességeink, készségeink vannak! Ve-

versenyképes lehet. Nemcsak pályázati

gyük végig, és ha szükséges, akár írjuk is le, hogy

anyaga elkészítéséhez talál segítséget,

milyen területeken vagyunk igazán erősek, mi moti-

hanem személyes márkája építéséhez is.

Mindannyian tapasztaljuk,

lemző. A karrierutak egyre in-

hogy napjainkban egészen

kább horizontálisakká vál-

másképp néznek ki a kar-

nak, leginkább az egymás

rierutak, mint pár évtizeddel

után következő projektek, és

ezelőtt. Régebben megszo-

az azokban betöltött felada-

kott volt, hogy pusztán azért

tok határozzák meg pályafu-

Állásinterjú haladóknak

léptettek elő valakit egy vál-

tásunkat.

A könyvnek az újszerűsége abban áll,

lalatnál, mert hosszú ideje

hogy ilyen átfogó állásinterjúkönyv a

dolgozott ott, és emiatt több

A mai bizonytalan világ-

magyar piacon eddig nem jelent meg.

tapasztalattal rendelkezett,

ban nem ajánlott a véletlen-

Találjon az elképzeléseinek megfelelő

mint az új munkatársak. Ma

re bízni előmenetelünket. Az

állást a könyv segítségével!

már ez egyáltalán nem jel-

sem bölcs dolog, ha a tehet-
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karrierjében az a legnagyobb akadály,
hogy nem tudják pontosan meghatározni, merre akarnak haladni, mire
akarnak fókuszálni. Egy karriertanácsadó ilyenkor nagy segítségünkre lehet abban, hogy végigvezessen
bennünket az önelemzéstől a karrierstratégiánkig.

Ismerjük meg karrierlehetőségeinket és
tűzzünk ki célokat!
Fogalmazzuk meg, amilyen konkrétan
csak tudjuk, hogy milyen volna az
a munkakör vagy tevékenység, amit
szívesen ellátnánk! Derítsük ki, mit
várnak el az adott területen és milyen

vál bennünket a leginkább, milyen környezetben szeretünk dolgozni, milyen vállalati kultúrát preferálunk.
Vizsgáljuk meg, milyen a személyiségünk, mennyi
ambíció van bennünk, mik a vágyaink, törekvéseink.
Fontos tisztában lenni azzal, hogy melyek a legkimagaslóbb egyedi tulajdonságaink, értékeink, amiket másoknak nyújtani tudunk. Ajánlom önnek az
Önismereti munkafüzetet, ami segít mélységében
átgondolni és megválaszolni ezeket a kérdéseket.

lehetőségeink vannak egy váltásra! Ehhez a
kapcsolatépítés jelentheti a legnagyobb segítséget. Vegyük számba ismeretségeinket a
közösségi oldalakon – pl. a Linkedlnen és a
Facebookon – arra fókuszálva, kiket kereshetnénk fel és kérdezhetnénk meg. Készüljünk fel jól a találkozó előtt: gondoljuk át, milyen információkra van szükségünk, kerüljük
azokat a kérdéseket, amikre a választ akár az
interneten is könnyen megtalálhatjuk.

Készítsünk karriertervet!
Miután begyűjtöttünk minden szükséges információt az ismerőseinktől és az internetről,
vegyük számba, milyen olyan kompetenciákra van szükségünk a kiszemelt munkakörhöz,
amivel jelenleg még nem rendelkezünk. Ezután találjunk ki stratégiánkat a hiányok pótlására. Ne feledjük, hogy a következő karrierlépés nem feltétlenül szól örök életre,
lehetséges, hogy a jövőben további váltásokra lesz szükségünk.
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„Ha valami nagy cél inspirál, valami rendkívüli vállalkozás, akkor a gondolataink
lerázzák magukról a kötelékeket. Az elménk átlépi a határokat, a tudatunk minden
irányban kiterjeszkedik, és egy nagyszerű és csodálatos világban találjuk magunkat.”

Patanjali Jóga - Szutrái

Szakmai életutunk velünk együtt változik, attól függően, hogy éppen milyen életszakaszban vagyunk. Az életszakaszokkal párhuzamosan változnak a motiváló erőink, valamint azok a dolgok, amiket fontosnak tartunk. Karriertervezéshez itt tud segédeszközt
letölteni.

Folyamatosan fejlesszük magunkat!
Karrierváltás tanácsadóként látom, hogy azoknak, akik folyamatosan fejlesztik magukat, nagyobb az önbizalmuk és a munkahelyi biztonságérzetük. A váltásra lehetőségként tekintenek, örömtelibbek és képesek magasabb fizetést realizálni egy új állásban.
Mások, akik nem törekednek arra, hogy tovább képezzék magukat, vagy megragadnak a „nem szeretem” munkakörökben, munkahelyeken, idővel csökken a személyes energiájuk, és könnyen belekerülnek egy olyan negatív spirálba, amiből aztán egyre nehezebb kiemelkedni. A szakmai életutunk tudatos irányítását rendkívül fontosnak gondolom. Felelősséget kell vállaljunk és tennünk kell érte, ha versenyképesek akarunk maradni, és nem utolsó sorban olyan dolgokkal szeretnénk foglalkozni, ami igazán
örömmel tölt el bennünket. Ne várjunk arra, hogy a munkáltatónk segítsen megtervezni pályafutásunkat!
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Cikkeimet itt olvashatja:
w w w.veze tofejlesztes.hu
w w w.karriervaltas.hu
w w w.sz akmaionele trajz.hu
w w w. all asinterjutechnika.hu

Vezetői Klub

Szerkesztő: Kránitz É va, veze tőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó
Telefon: +36 70 6363 538
Örömmel fogadom a véleményé t és javasl atait a Veze tés & K arrier Maga zinnal
kapcsol atban a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu e-mail címre.
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