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Portfóliókarrier
Mit jelent a portfóliókarrier?
A portfóliókarrier előnyei és hátrányai
Hogyan indítson portfóliókarriert

Szeizmikus változások
Beléptünk a tudásalapú korba, miközben
a cégek többsége még az ipari kor szervezeti
és vezetési modellje szerint működik.
A technológia rohamos fejlődése és a fiatal
generációk megállíthatatlanul szétfeszítik
a régi kereteket, derül ki a Deloitte Humán
Tőke Trendek 2017-es felméréséből.
Jelenleg az első és legfontosabb prioritás a legtöbb cég számára
szervezeteik átalakítása. A hagyományos piramis alakú hierarchiáik
várhatóan olyan pókhálószerű hálózatokká alakulnak át, melyek
csomópontjaiban önszerveződő csapatok állnak. Azt, hogy a jövő
szervezetei és vezetési modellje pontosan hogyan néznek majd ki, még
csak sejteni lehet. Egy azonban biztos, merőben másképp, ahogyan ma.
Felfogni is nehéz azokat a szeizmikus változásokat, amik most zajlanak
a világban, pedig csak idő kérdése, hogy kit mikor érnek utol. A Vezetés
& Karrier Magazin mostani számában azokról az újszerű vezetési és
szervezési modellekről írok, melyeket már néhány tucat úttörő cég
sikerrel alkalmaz világszerte. Véleményem szerint ők festik elénk a jövő
szervezeteit, amelyek, úgy tűnik, sokkal emberbarátibbak lesznek, mint
azok, amelyeket ma ismerünk.
A változások a karrierutakat is érintik. Bemutatom a portfóliókarriert,
ami most kezd trenddé válni.
Kívánom, hogy találjon a Magazinban inspiráló ötleteket, melyeket
megvalósít a saját területén.

„A negyedik ipari forradalom zajlik, mondják a szakemberek, akik
átlátják azokat a szeizmikus változásokat, amik az üzleti életet
érintik napjainkban világszerte.”

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.

Deloitte Globális Humán Tőke Trendek 2017

Kránitz Éva
vezetőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó

4

vezetés & karrier

vezetés & karrier

511

Deloitte Globális Humán Tőke
Trendek 2017
Deloitte Globális Humán Tőke Trendek 2017-es felméréséből

dinamikus karriermodell
2017-ben a karrier és a fejlődés második helyre került a cégek prioritásainak sorában. Régen a tudás és készségek, amit
az emberek egyszer elsajátítottak, kitartott egy fél életen át, ma jó, ha öt évre elegendő. Ott tartunk, hogy
a karrier fogalmát is újraértelmezhetjük.
Szakmai életúton, életpályán, pályafutáson már nem kizárólag azt értjük, hogy felemelkedünk egy szervezet
képzeletbeli ranglétráján, vagy minél több beosztottunk legyen. Sokkal inkább azt, hogy értékesebbé válunk piacképes
kompetenciákon keresztül. Ez például szakértelmet, hozzáértést, a vezetői készségek szélesítését és elmélyítését,
végső soron pedig személyiségünk kiteljesítését jelenti.

A cégek már végképp nem tudnak a régi paradigma szerint működni, derül ki a Deloitte Globális Humán Tőke Trendek
2017-es kutatási felméréséből, mely 10 000 vezető véleményét foglalja össze 140 országból.

A jövőben célszerű több szakmát elsajátítani, ami folyamatos tanulást és fejlődést jelent. Ezen a téren is jelentős
változások indultak a világban. A szervezetek egyre inkább arra törekednek, hogy a tudás folyamatosan elérhető
legyen több platformon keresztül is.

A változások, amik rendkívüli módon felgyorsultak, minden humán témát érintenek a vezetéstől kezdve a karrieren, a
fejlesztésen át egészen a munka fogalmának újradefiniálásáig.

A legjobban teljesítő cégek dinamikus karriermodelleket vezetnek be, ezzel segítve a munkatársaiknak abban, hogy
újabb és újabb szerepekben próbálhassák ki magukat, és felfedezhessék, mi felel meg nekik leginkább.

Topprioritás a szervezeti átalakítás

Világosan látszik, hogy a munkavállalók elvárásainak való megfelelés legalább olyan fontossá kezd válni, mint az
ügyféligények kielégítése. Köszönhető az annak, hogy a cégek nehezen találnak olyan munkatársakat, akik megfelelnek
a digitális kor kompetenciabeli elvárásainak.

A vezetők számára az első és legfontosabb prioritás a szervezeti átalakítás. Miért vezeti a prioritási listát immár
második éve? A válasz egyszerű: a legjobban teljesítő cégek merőben másképp működnek ma, mint 10 évvel ezelőtt.
Ennek ellenére a legtöbb cég még ma is a 100+ évvel ezelőtti ipari forradalom ideje alatt elterjedt modellt alkalmazza. A
mai rendkívüli rugalmasságot igénylő digitális korban az eredményesség és hatékonyság növelését elsődleges célnak
tekintő üzleti szemlélet, karöltve a felülről lefelé történő irányítási modellel, teljesen elvesztette az érvényességét. Új
módon kell elkezdeni gondolkodni a szervezetekről és a tehetséges munkavállalókról.

Összefoglaló diasorozat a 2017-es Deloitte Globális Humán Tőke Trendekről.

A mai kor versenyképes cégei az agilitásra: gyorsaságra és alkalmazkodásra játszanak. Ez pedig a funkciókat elkülönítő,
merev hierarchikus szervezeti struktúrával aligha lehetséges. A cégek pókhálószerű szervezetekké alakulnak át, melynek
csomópontjaiban kis méretű önszerveződő csapatok állnak.
A csapatok adott ügyfélcsoport, termék, piac vagy küldetés végett alakulnak. Ezeket gyakran olyan természetes vezető
vezeti, aki ért az adott területhez, de nem feltétlenül gyakorlott vezető. A kis mér etű csapatok agilisak, és jobban
megfelelnek a munkavállalók szükségleteinek is.

A vezetőfejlesztés fókusza
A cégek figyelmének horizontjáról a vezetőfejlesztés némileg hátrébb sorolódott az idei évben, de abban nincs változás,
hogy a vezetőfejlesztés fókuszában a fiatal csapatvezetők felkészítése áll. A jövőben egyre inkább más típusú
vezetésre lesz szükség, következésképpen más típusú vezetőkre, mint korábban bármikor.
Olyan együttműködő, csapatot építeni, vezetni és összetartani tudó agilis, sokrétű és fiatalabb vezetőkre, akik olyan
kultúrát alakítanak ki, amelynek középpontjában az innováció, a folyamatos tanulás és fejlődés áll.
Képesnek kell lenniük továbbá arra is, hogy a csapatukba integráljanak különböző típusú munkavállalókat, mint például
szerződéses és részmunkaidőben dolgozó munkatársakat vagy akár ismeretlen internetfelhasználókat.
A kozkázatvállaló képesség rendkívüli módon felértékelődik, mint ahogyan arra a Facebook első vezetője, Marc
Zuckerberg rámutat: „A legnagyobb kockázat, ha egyáltalán nem vállalunk kockázatot.”

„A legnagyobb kockázat, ha egyáltalán nem
vállalunk kockázatot.”
Marc zuckerberg
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Újító szervezetek

Alapvetően kétféle vállalat van: A „Hogyan” vállalatok, amelyek megmondják hogyan végezzék
a munkát a munkatársaik. Ezeket a hagyományos szervezeteket jól ismerjük: funkcionális
osztályokra tagolódnak, túl sok megbeszélés terheli a munkatársakat, és hiányzik alul
a felhatalmazás. Többségük frusztráló és örömtelen hely, ahol az emberek nagyjából azt teszik,
amit mondanak nekik. Alig van módjuk részt venni a döntésekben, rosszabb esetben a saját
munkájuk megszervezésében.
A másik típusú vállalatok a „Miért” vállalatok, amelyek azt a kérdést tartják fontosnak, hogy miért
teszik, amit tesznek? Ma még ezeknek az úttörő szervezeteknek a száma alig számottevő. De jó
hír, hogy jól körvonalazódik az a trend, melyben ezen újító szervezetek térnyerése figyelhető meg.
Egy új világlátás van kialakulóban, ami létrehozza a munka új formáit. Például az önmenedzselő
szervezetek megmutatják, hogy képesek vagyunk sokkal produktívabb, lélekkel telibb és
céltudatosabb vállalkozásokat létrehozni.

A Hogyan? és
a Miért? vállalatok

Sokan érezzük, hogy a szervezetek mai működése, működtetése
mélységesen korlátozó. A hierarchikus piramisszervezetek idejétmúltak, új típusú szervezetekre van szükség. Olyan munkahelyekre,
ahol értelmes cél érdekében működünk együtt szövetségesként, és
kibontakoztathatjuk a bennünk lévő potenciált.

A jövőben nem a szervezetek, hanem azok célkitűzései vonzzák majd az embereket. Brian M.
Carney és Isaac Getz Szabadság Zrt. c. könyvében rámutat, hogy ezek az újító, önmenedzselő
szervezetek a jövő megjóslása helyett arra figyelnek, hogy mivé akar válni a szervezet, és
milyen célokat akar szolgálni. Figyelik a szervezet organikus fejlődését, és az önmenedzselő
csapatok rugalmasan alkalmazkodnak ehhez. A struktúra követi a felmerülő igényeket, és nem
fordítva. A racionális üzleti megközelítés mellett ösztönzik, hogy a munkatársak az érzelmeiket,
megérzéseiket, vagy akár a spirituális oldalukat is bevigyék a munkahelyükre.
Az egyik ismert felszabadító szervezetnél, egy francia rézöntödénél, a FAVI-nál a célt úgy
fogalmazták meg, hogy értelmes munkát szeretnének biztosítani a munkatársaiknak. További cél
szeretetet adni és kapni az ügyfelektől. Amit a gyakorlatban például úgy váltanak valóra, hogy az
ügyfeleiknek pici rézszobrocskákat készítenek és helyeznek el a termékcsomagolásban.
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Az újító szervezeteket az élet motorja hajtja

Az újító szervezetek egy másik lényeges jellemvonása, hogy az élet motorja hajtja őket az emberi akarat helyett. Arra hangolódnak rá, amit a világ vár tőlük, ahelyett, hogy magukat kényszerítenék rá a világra. Nem irányítani akarják a jövőt, hanem
megtanulnak bízni a bőségben.
Ezekben az úttörő szervezetekben a stratégia organikusan alakul és változik. A valóság a rendezőelv: ami működik, az lendületet kap a szervezeten belül, a többi ötlet, ami nem lesz sikeres, elsorvad. Nem a lehető legjobb, hanem a legműködőképesebb
megoldást célozzák meg (amiről senki sem gondolja, hogy rontana a helyzeten). Több, gyorsabb kiigazítást végeznek néhány
nagyobb lépés megtétele helyett. Megtanulnak együttműködni a kibontakozó valósággal ahelyett, hogy rákényszerítenék a világra a saját elképzeléseiket. Nem terveznek, hanem inkább belépnek az élménybe. Úgy gondolják, hogy a hosszú távú teljesítményük annak az eredménye lesz, ahogyan napi szinten cselekednek.

Vezetés és szerepek az újító szervezeteknél

Az újító szervezetek olyanok, mintha a hagyományos szervezetek tükörképei lennének. Nincs főnök-beosztott hierarchia. Így
tér nyílik arra, hogy az elismerésen, befolyáson és a készségek alapján váljon ki a természetes vezető. A szerepek organikusan
születnek a kínálkozó lehetőségek, az emberek érdeklődése vagy hivatástudata alapján. A munkaköröket az emberek maguk
nevezik el tetszés szerint, jobbára a család és a barátok kedvéért. Mivel annyira beivódott a kultúránkba, hogy kinek mi a pozíciója, hogy célszerűbb kitalálni egy nevet, amivel összefoglalják, milyen munkát is végeznek. Természetesen szervezeti diagram
sincs.
Minden szerep elkötelezettséggel jár a munkatársak felé. Nem a főnöknek kell elszámolni, hanem egymásnak, hiszen minden
munkatárs az elkötelezettség szempontjából egyben főnök is. Azaz mindenki a főnök bőrébe bújhat egy fontosabb döntés
meghozatalakor vagy az új kezdeményezések beindítása érdekében. Éppúgy a gyengébben teljesítő munkatársak számonkérése vagy a konfliktusok megoldása érdekében is. De bárki átveheti a kezdeményezést akkor is, ha gyengébbek az eredmények, és intézkedésre van szükség. A cégvezető coachként működik. És természetes jelenség, hogy a mérnökök „szolgálják”
az alacsonyabb végzettségű munkatársakat.
Felmerülhet a kérdés, hogy jó, jó, de miként teljesítenek ezek a cégek. Az újító szervezetek nemcsak az önkifejezés
örömteli színterei, hanem üzletileg is kiváló eredményeket tudnak felmutatni hosszú éveken, néhányuk
évtizedeken keresztül.

Az igazi szervezeti diagram bármely cégnél az informális kapcsolatok hálózata. Sajnos erre a hálózatra erőltetjük rá a piramisstruktúrát, amely torzítja a munka természetes áramlását.
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Egy újító szervezet,
a FAVI rövid bemutatása
A FAVI egy 500 alkalmazottat foglalkoztató francia rézöntöde. 21 csapattal
dolgoznak (15–35 fősek), és minden csapat önszervező. A cégnél nincs
középvezetés, a csapatok maguk hozzák a szabályokat. Egy csapattag
bármikor átléphet egy másik csapatba. A csapatvezetőknek nincsenek
eszközeik arra, hogy egy viselkedést kikényszerítsenek, elbocsátani sem
tudnak senkit. Ha elkezdenek autokratikusan viselkedni, akkor a
csapattagok elmennek más csapatokhoz.

Újító
szervezetek
a világban
Néhány száz újító szervezet működik a világban jelenleg, tehát
egy jelenség korai szakaszában
vagyunk. Mindenesetre ismert
a modell, amivel a vállalkozások
sokkal termelékenyebben, kielégítőbben és céltudatosabban
működhetnek. Azoknak a vezetőknek, akik új típusú szervezeteket akarnak létrehozni, nem kell
nulláról kezdeniük.

Felfelé delegálnak, ami azt jelenti, hogy az arcvonalban dolgozó csapatok végeznek mindent, kivéve amiről úgy döntenek, hogy felfelé delegálják.
Olyasmit delegálnak felfelé, amit nem tudnak, vagy nem képesek maguk eldönteni, vagy ami a saját munkájuk szempontjából nem túl kritikus. A legfelső vezető számára csak olyan döntések maradnak, amelyet lejjebb senki
sem volt képes vagy hajlandó meghozni.

Hazánkban ismertebb újító szervezetek például a különleges vízlepergető tulajdonságokkal bíró
Gor-tex anyag gyártója a W.
Gore cég, a Harley-Davidson
és a Sun-Hydraulics.

Nincs tervezés, beszerzés, személyzeti funkció, IT, és nincs értékesítési
osztály sem. Az értékesítést a csapatirányítók végzik, akik úgy gondolkodnak például, hogy van egy megrendelésük 10 fő számára (ahelyett, hogy árbevételi számokról beszélnének). Mindössze háromféle megbeszéléstípus
van a cégnél: egy rövid taktikai műszakkezdéskor, heti egy az ügyfélmenedzserrel, és havonta még egy napirendi pontok nélkül. Vezetői megbeszélés
egyáltalán nincs.

Az újító szervezetek azok,
amelyek messze mindenki
előtt járnak nemcsak a szervezeteik átalakításában, hanem
legfőképp a gondolkodásmódjukban. Ezek a cégek lehetnek
az előfutárai azoknak, amelyek
most kezdték meg szervezeteik
átalakítását.

Forrás: Brian M. Carney és Isaac Getz Szabadság Zrt. c. könyv
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„Az újító szervezetek olyanok,
mint a régi sci-fi sorozatok
barátságos idegenei - egy
ideje már köztünk élnek, de
senki sem ismeri fel őket,
pedig szuperhatalommal
rendelkeznek.”
Frederic Laloux A jövő szervezetei c. könyv írója
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Lehetséges-e olyan szervezetet létrehozni, ahol
a munka értelmes és örömteli, miközben
a teljesítmény is magas szintű?

A hagyományos szervezetek olyan terek, ahol leginkább az egónkat próbáljuk sikertelenül hajszolni
lelkünk legmélyebb vágyai
számára barátságtalan közegben.
Ezeken a munkahelyeken az
emberek gyakran racionális, férfias és egocentrikus
maszkot viselnek, és elvágják maguktól az érzelmeiket, feminin oldalukat. Nem
figyelnek a belső hangjukra,
a vágyaikra és a lelkükre.

Az önmenedzselő szervezetek segítenek a munkatársaiknak összekapcsolódni a belső teljességükkel. Így az élet fekete-fehérből gazdag, vibráló és élettel teli jelentést kap.
Az önmenedzselő szervezeteket egy olyan energia mozgatja, ami mindenkit egy alapvető cél
felé ösztönöz.
Ezek a vállalkozások arról szólnak, hogy közösen próbálnak kielégíteni egy emberi igényt, miközben a vállalkozásban tevékenykedő emberek
megvalósítják önmagukat.
Az önmenedzselő szervezetek kimagaslóan
jövedelmezőek annak ellenére, hogy nem foglalkoznak úgy a profittal, mint a hagyományos
szervezetek.
Általában nincs is kidolgozott költségvetésük,
következésképpen terv-tény összehasonlításuk,
mint a hagyományos szervezeteknek.
Nincsenek értékesítési célkitűzéseik, a munkatársak pedig úgy költik a pénzt, ahogy a szük-

Pszichológiailag milyen jelenség húzódik meg az
önmenedzselő szervezetek hátterében?
séglet diktálja, anélkül, hogy ehhez fentről jóváhagyást kellene kérni. Egyszerűen arra fókuszálnak, amit tenniük kell.
Az önmenedzsment a pszichológiai tulajdon jelenségén alapul, ami azt jelenti, hogy a tulajdon nem csak néhány
vezető kezében összpontosul. Mindenkinek tennie kell a szervezet céljaiért, a kultúráért, az eredményekért és
a jó hírnévért. A pszichológiai tulajdon érzésének kialakulása pszichológusok szerint egy folyamat, nem az egyik
napról a másikra jelenik meg.
A munkatársak csak akkor fognak szívvel és lélekkel dolgozni, ha kialakul bennük a pszichológiai tulajdon érzése. Ha az emberek érzelmileg nem invesztálnak a szervezetbe, akkor lehet, hogy elfogadják a szabadsággal járó
előnyöket, de a felelősséggel nem tudnak mit kezdeni.
Az önmenedzselő szervezetekben az emberek átkapcsolnak a belső motivációjukra, azt teszik, amit helyesnek
éreznek a belső értékeikkel és hitükkel összefüggésben.

Kezdeményezze felettesénél, hogy részt vehessen egyéni vezetőfejlesztésben, és
válassza a velem való együttműködést. Örömmel állok a rendelkezésére, hívjon
a 70 6363 538-as telefonszámon, vagy írjon a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu
e-mail-címre.
14
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A holakrácia egy új szervezeti és
vezetési módszer
„A holakrácia egy strukturált
modell, amely alaposan letesztelt
szabályokkal és folyamatokkal teszi

A holakrácia kifejezés a holarchy szóból ered, amit állítólag a magyar
származású Arthur Koestler író definiált. Koestler a biológiai és társadalmi
rendszerek szerveződésének alapegységét értette rajta. A holont úgy írta le,
mint egy egészt, ami egy nagyobb egésznek a része. Holarchynak nevezte
a holonok közti kapcsolatot. Ez alapján működik a természet is, melyben
a szervezetek minden sejtje egy holonnak tekinthető, ami önmagában is egy
egész, ugyanakkor egy nagyobb szerv része.

lehetővé a munkavállalói szerepek
és felelősségek megosztását és
az önszervezést.”

Az új szervezeti és vezetési módszerek közül az egyik, amely a fentről lefelé történő irányítási modellt kívánja lecserélni, a holakrácia nevet kapta. A holakrácia egy strukturált modell,
amely alaposan letesztelt szabályokkal és folyamatokkal teszi lehetővé a munkavállalói szerepek és felelősségek megosztását és az önszervezést.

Holakrácia 4.0.
A holakráciát időnként számítógépes operációs rendszerekhez is hasonlítják. Például a Linuxhoz, mivel a holakrácia is egy nyílt rendszer, amit bárki
továbbfejleszthet (jelenleg a 4.0 verzió van érvényben). A holakrácia elindítói jól ismerik a lean módszertan és az agilis szemléletet, melyek
nyomai fellelhetők a rendszerben.
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A holakratikus szervezet
stabil és rendkívül
rugalmas
A holonikus szerveződés erőssége, hogy rendkívül
összetett rendszer, mely ideális esetben hatékonyan
használja fel a rendelkezésére álló erőforrásokat.
Rugalmasan képes alkalmazkodni a változásokhoz,
és zavarok esetén is megőrzi stabilitását.
A stabilitást a holonok önállósága biztosítja.
A problémákat saját létszintjükön és magasabb
szintű holonok segítsége nélkül kezelik. Utóbbiak
viszont adhatnak ki utasításokat, és bizonyos
mértékben kontrollálhatják is az alattuk lévőket.
Ez az alárendeltség garantálja a „nagy” egész
hatékony működését.
A holakrácia ebben a szerveződési koncepcióban
gyökerezik. Nem arról szól, hogy mindenki a saját
dolgát végzi bármiféle irányítás nélkül. A szerepek
világosan körvonalazottak.
Egy szerepet ellátó személy fő feladata egyrészről, hogy észrevegye a lehetőségeket, melyekre a cég építeni tud, másrészről észlelje azokat a
problémákat, melyek akadályozzák a fejlődést,
növekedést.

A holakratikus szervezet
vizuálisan
A holakrácia működési modelljét úgy
vizualizálhatjuk, mint egy sorozat nagyobb körbe
ágyazott kisebb kört. Egy-egy nagyobb kör
jelképezhet egy-egy csapatot, melynek funkciója
van. Ez lehet például egy támogatási feladatokat
ellátó szervezeti osztály, ügyféligényeket kielégítő
üzletág, vagy konkrét projekt. A körökben
a munkatársak különböző szerepeket töltenek
be. Minden kört egy nagy szuperkör ölel fel, amit
nevezhetünk „vállalati kör”-nek is.
Minden kör egyszerre egy egész és egy rész,
azaz egy önszervező egység. Mint ilyen, van
önrendelkezése és hatásköre a saját irányítására,
de együtt kell működnie a többi körrel a rendszerben.

Szuperkör

Szerepek

Körök
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A holakrácia nem egy demokratikus vezetési módszer, hanem önálló, felelősséggel felruházott munkatársak célirányos és kompetens tevékenysége, akik lefektetett szabályok szerint működnek együtt.
Ahhoz, hogy a holakrácia valóban működjön, motivált, önállóan tenni tudó munkatársakra van szükség. A holakrácia képviselői szerint:
A holakráciában a munkatársak önként hangolódnak össze. Bizonyos értelemben mindenki vezető, nincs hierarchia az irányítást és az ellenőrzést tekintve. Azt várják a munkatársaktól, hogy
legyenek önmaguk, és használják a saját ítélőképességüket. Szituáción alapuló vezetés zajlik
a munkatársak kompetenciáinak egyfajta önszervező erejére építve.

„Arra használni a vezetőket, hogy rávegyék a munkatársakat egy folyamat követésére, meglehetősen

Vezetői szerep
a holakratikus
kultúrákban

rövidlátó megközelítésre vall. Azt feltételezi, hogy
maguk nem tudják működtetni a folyamatokat.”

A vezetői szerepben minden munkatárs felel a vállalat mint entitás egészéért, de nincs
előírva, hol, mikor és hogyan végezzék a munkájukat. A holakrácia egy hatalmas váltás
a vállalati kultúrában, egy olyan bizalomra épülő szerveződés, ami maximálisan nyertes-nyertes felállás.

Ellenvetések a holakráciával szemben
Egyesek vitatják a holakrácia működőképességét, azzal érvelve, hogy nem mindenki szeret
önmaga által meghatározott módon dolgozni. Az alkalmazottaknak továbbra is szükségük
van fentről jövő utasításokra, mert nem akarják, hogy az ő hibájuk legyen, ha valami nem
működik.
Sokan úgy gondolják, hogy a status quo úgysem engedi kialakulni. Hiszen ha a felelősséget teljes mértékben az alkalmazottakra hárítjuk, és szabadságot adunk nekik, akkor a vezetők munka nélkül maradnak. Menedzsment körökben pedig anyagi érdekek fűződnek ahhoz,
hogy ragaszkodnak az ipari kor hierarchikus munkavégzési rendszeréhez.
Az is érthető, hogy sok vezetőnek vannak ellenérzései a hatalom megosztását illetően.
Félve attól, hogy elveszítik a tulajdonosok bizalmát, miközben irányítás nélküli anarchiába süllyesztik a céget.
Más vélemények szerint a holakrácia nem tud működni olyankor, amikor a vállalat éppen
változáson megy keresztül. Krízisek idején ugyanis a hierarchikus vezetés bizonyult eddig
a leghatékonyabbnak. Csakhogy a holakráciába a változás eleve bele van építve, így mindenki természetes folyamatnak érzékeli. A problémákat nem hagyják felgyűlni, így komolyabb
krízisre sem lehet számítani. Ha mégis, azt fejlődési lehetőségként fogják fel.
Ezek mind helytálló érvek arra, hogy a holakrácia nem minden szervezet és munkavállaló
számára megfelelő.

A holakrácia mint
evolúciós lépés
A holakrácia csak egy példa egy módszerre, amely önszerveződő csapatokat
és decentralizált ellenőrzést használ
a tradicionálisabb megközelítések helyett ahhoz, hogy a célját elérje.
A tiszta holakrácia valószínűleg nem fog
túl gyorsan elterjedni. Elképzelhető, hogy
a cégek csak fokozatosan (és természetes módon) fogják átvenni belőle a legjobb elemeket.

Az újító szervezeteket más néven felszabadító, úttörő, önszerveződő vagy önmenedzselő szervezeteknek, szabadságalapú
kultúráknak is nevezik. A holakrácia is ebbe
az új típusú szervezeti körbe tartozik.
Tudjon meg többet az önmenedzselő szervezetekről a vezető blogban.

Mindenesetre a holakrácia rávilágít
egy evolúciós lépésre, amely az emberi rendszerek struktúrájának és interakciójának új útja felé vezet.
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Portfóliókarrier

Vegyük sorra, mit érdemes alaposan átgondolni, ha portfóliókarrierben gondolkodik,
és szeretne relatíve könnyen és hatékonyan váltani.

Mit jelent
a portfóliókarrier?
Portfólió- vagy párhuzamos karriernek nevezzük,
amikor többféle részmunkaidős munkát végzünk párhuzamosan, vagy több rövid ideig tartó megbízásunk
van egymás után. Ahelyett,
hogy egy adott cégnél teljes munkaidőben dolgoznánk, mint ahogyan azt
hagyományosan tesszük,
egymástól akár nagyon
különböző területeken tevékenykedünk. Portfóliókarrierre példa, amikor
részmunkaidőben óraadók
vagyunk egy oktatási intézményben, miközben egyéni
vállalkozóként tanácsadói
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Portfólió- vagy párhuzamos karriernek nevezzük, amikor többféle
részmunkaidős munkát
végzünk párhuzamosan...
megbízásaink is vannak, és egy kiadóval szerződésünk van könyvírásra. Nem beszélünk portfóliókarrierről például olyan esetben, amikor főállásban
dolgozunk, ami mellett tanácsadói munkát végzünk a saját ügyfeleinknek.

A portfóliókarrier
előnyei és hátrányai
A portfóliókarriert választók általában
változatosabb, rugalmasabb életet élnek, és nagyobb szabadságot élveznek.
Ez nagyon vonzó lehet egyeseknek, míg
másokat bizonytalansággal és félelemmel tölt el. A portfóliókarrier azoknak
való, akiknek széles az érdeklődési köre,
és több területen is kompetensnek érzik
magukat. Vállalkozó szelleműek, jól menedzselik önmagukat, és vállalják
a rendszertelen bevételek kockázatát.
Sokak számára azért vonzó a párhuzamos karrier, mert a munka és
magánélet egyensúlya könnyebben
megteremthető.
Mások a sokszínű élet lehetőségét látják benne, a kibontakozási lehetőségek
széles skáláját. Az autonómiát igénylők számára szintén kiváló választás, hiszen ők általában nehezen viselik a szabályozott munkakultúrákat, a vállalati
politizálásról nem is beszélve.
A portfóliókarrier kialakítása azonban
nem könnyű feladat. Másképpen kell
az időt beosztani, mint ha főállású alkalmazottak lennénk, és együtt kell élni
a hátrányaival. Nincsenek juttatások,
bónuszok, jutalmak, amik a teljes munkaidős alkalmazással általában együtt
járnak. Számolni kell azzal is, hogy hol
kevesebb, hol több a bevételünk, esetleg néhány hónapig bevétel sincs. Magas a bizonytalansági faktor még akkor
is, ha több lábon állunk. Nem utolsósorban, könnyen kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy egyszer csak azt vesszük észre, elszigetelődtünk másoktól.
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Hogyan indítson portfóliókarriert?
Vegyük sorra, mit érdemes alaposan átgondolni, ha
portfóliókarrierben gondolkodik, és szeretne relatíve
könnyen és hatékonyan váltani.

Tudjon
őszinte
választ adni
arra, hogy
miért választ
párhuzamos
karriert:
Gondolja át,
mit végez
szívesen azok
közül a tevékenységek
közül, amikhez
igazán ért:
Minden portfóliónak van
egy befektetési oldala.
Mi az öné, és miben különbözik a piacon található többitől? Minél speciálisabb,
egyedibb tapasztalatokkal
és kompetenciákkal rendelkezik, annál értékesebb lesz
a portfóliója. Például,
tegyük fel, jogi tapasztalattal rendelkezik, és mediálást
is végezne, amellett, hogy
művészetterápiás csoportokat vezet.
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Mit akar elérni? Érdekesebb, izgalmasabb életet szeretne élni? Nem
akar naphosszat az irodában ülni? Szeretné végre azt csinálni, ami igazán
érdekli? Világos válasz
nélkül előfordulhat, hogy
kényszermegoldásba invesztálja az energiáját,
amivel végül nem lesz
elégedett, és nem fogja
azt kapni, amire vágyik.

Tegye még azelőtt, hogy
belevágna:
Ha úgy gondolja, hogy
egyik „lábnak” megteszi,
hogy például igazgatótanácsban vagy felügye-

lőbizottságban vállal szerepet, akkor vállaljon ilyen szerepet még azt megelőzően, hogy teljesen feladná az állását.
Ha érdekli az írás, akkor írjon előbb blogot, vagy írjon egy
könyvet, és vigye végig a projektet az értékesítésig.

Készüljön fel más életstílusra:
Különösen azok számára hangsúlyozom ezt, akik „taposómalomból” váltanak. A siker és elégedettség a szakmai
pályafutásnak ezen az új szakaszán azon is múlik, hogy
mennyire vagyunk képesek alkalmazkodni az új életünkhöz.
Ez ugyanis más lesz, mint ami eddig volt.

Váltás előtt tájékozódjon
a www.karriervaltas.hu-n!

Vegyen számításba mindent,
amit nyerhet:

A portfóliókarrier
átmenet az alkalmazotti
életforma és a társas
vállalkozás között
Saját és sokéves karrierváltás-tanácsadói tapasztalatom alapján azt látom, hogy a portfóliókarrier kialakítása nehezebb, mint azt sokan feltételezik akkor, amikor e mellett teszik le
a voksukat. Ennek ellenére csak biztatni tudok
mindenkit, hogy fontolja meg, és ha valamennyire közel érzi a személyiségéhez, bátran vágjon bele, mert a pozitív hozadéka – pestiesen
mondva – mindent visz.
A teljes cikket a http://vezetofejlesztes.hu/
portfoliokarrier/ alatt olvashatja.

Amikor állásban vagyunk, gyakran a teljes figyelmünket,
energiánkat odaadjuk a munkaadónak, és lemondunk a
magánéletünkről, hobbinkról és arról az életről, amire szívünk-lelkünk szerint vágyunk. Amikor ebből a helyzetből
váltunk, lehetőségekről mondunk le (pl. külföldi utazások,
drága továbbképzések), jó esetben magas fizetésről, ami
havonta garantáltan a bankszámlánkra érkezik, nem beszélve a juttatásokról, bónuszról és arról a presztízsről,
ami a pozíciónkkal együtt járt.
A portfóliókarrier azonban nem ezekről szól, hanem sokkal inkább arról, hogy teljesebb emberré váljunk. Olyan emberré, akinek az életébe beleférnek azok a dolgok is, amik
korábban kimaradtak. Nézzük a helyzetet gyakorlatiasan,
ha tudjuk, mivel jár a váltás, és világosak a céljaink, akkor megtervezhetjük az utat az új célok eléréséig, és végül
eredményesen válthatunk. Érdemes segítséget kérni olyanoktól, akik ezt az utat már sikeresen végigjárták, ismerik a leselkedő veszélyeket és mindazt a sok pozitívumot,
amivel a portfóliókarrier jár.
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