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Przejmij kontrolê nad swoj¹ karier¹
Wierzysz, ¿e bycie grzeczn¹ dziewczynk¹ jest recept¹ na sukces? Z pewnoœci¹ pomo¿e Ci
dostaæ siê bez kolejki do nieba, na pewno jednak nie bêdzie Twoim sprzymierzeñcem
w karierze zawodowej. Najwy¿szy czas, byœ zesz³a na ziemiê, zanim odczujesz przykre
nastêpstwa bolesnego upadku. Nikt nie zauwa¿y Twojej inteligencji, zaanga¿owania
i ciê¿kiej pracy, jeœli bêdziesz chowaæ siê po k¹tach.
Chcesz wspi¹æ siê na sam szczyt zawodowej kariery, udowodniæ, ile jesteœ warta? Mo¿esz
zakasowaæ wszystkich, tylko pozb¹dŸ siê niepotrzebnych zahamowañ, poczucia winy
czy wstydu i œmia³o idŸ naprzód. Potrzebny Ci doskona³y PR, a nikt nie zapewni Ci
lepszego ni¿... Ty sama. Naucz siê pokonywaæ blokuj¹ce Ciê lêki, negocjowaæ podwy¿ki
i awanse, wp³ywaæ na swoich prze³o¿onych, budowaæ sieæ wartoœciowych kontaktów,
a tak¿e walczyæ z g³upimi stereotypami. Poka¿emy Ci, jak siê do tego zabraæ.
• Zdob¹dŸ upragnion¹ pracê z wymarzon¹ pensj¹.
• Zostañ mistrzyni¹ subtelnej i skutecznej autopromocji.
• Staw czo³o lêkom i poznaj klucz do pewnoœci siebie.
• Poznaj zasady tworz¹ce nowoczesn¹ etykê biurow¹.
• Naucz siê osi¹gaæ wszystko, na co zas³ugujesz.
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1
Jeste tutaj
Wiesz co? Jeeli sama nie zadbasz o swoj karier, nie spodziewaj si, e
kto zrobi to za Ciebie. Jeeli to, co robisz, chcesz robi z zaangaowaniem i odnosi sukcesy, musisz przej kontrol nad swoim zawodowym losem. Tylko Ty sama moesz ustali , kim jeste, czym moesz si
zajmowa i dokd chcesz zmierza . Rozdzia, który wanie czytasz,
zabierze Ci w podró w czasie: dokonasz oceny miejsca, w którym zacza; stwierdzisz, gdzie znajdujesz si dzisiaj na swojej ciece kariery,
jak si tam dostaa i — co najwaniejsze — gdzie chcesz by jutro. Poprosimy Ci, eby zadaa sobie trudne pytania: Co dla Ciebie oznacza
sukces? Czy powstrzymuj Ci jakie obawy? Czy Twoja obecna praca
Ci odpowiada? Jak w Twoich marzeniach miaa wyglda Twoja sytuacja
na obecnym etapie ycia? Jakim pracownikiem lub menederem jeste? Dziki zgbieniu tego, co Ci naprawd motywuje zawodowo,
oraz przeczytaniu historii kobiet, które wziy odpowiedzialno za
wasny rozwój zawodowy, lepiej zrozumiesz sam siebie i bdziesz w stanie postawi pierwsze kroki na drodze do zmiany swojego ycia.
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By dziewczyn, która sprawia,
e rzeczy si dziej
Napisaymy t ksik dla wszystkich kobiet, które maj poczucie, e
mog zrobi wicej, i chc podj to wyzwanie. Jeeli Twoja kariera utkna w martwym punkcie, jeeli jeste sfrustrowana swoj pozycj w firmie
lub znudzona ciek zawodow, któr wybraa, najwyszy czas zmieni
sposób mylenia. Zacznij od prostego pytania: Czy pod koniec ycia
bdziesz zadowolona z tej ogromnej iloci czasu, któr spdzia w pracy?
Jeeli twoja odpowied brzmi „tak”, moesz wykorzysta t ksik, by
pokona kolejny szczebelek kariery, uczc si nowych umiejtnoci, by
da tego, na co zasugujesz, i stawia czoa wyzwaniom, które si przed
Tob pojawi.
Ale jeeli Twoja odpowied brzmi „nie”, to wykorzystaj t ksik, by
doj do tego, czego Ci brakuje i co musisz zrobi , by przej kontrol
nad wasnym yciem zawodowym. Jeeli wyrobia w sobie nawyk pisania
negatywnych scenariuszy, popracujemy nad tym, by je napisa od nowa.
Nie akceptuj myli, e jeste dziewczyn, która nigdy nie dostaje tego, co chce.
Zamiast tego sta si kobiet, która sprawia, e rzeczy si dla niej dziej.
Wedug badania przeprowadzonego przez National Sleep Foundation
przecitny Amerykanin spdza w pracy czterdzieci sze godzin tygodniowo. Naszym zdaniem faktycznie pracujemy duej, szczególnie jeli
wemiemy pod uwag takie wynalazki jak BlackBerry. A ponad czterdzieci sze godzin to bardzo duo czasu. Poniewa wikszo godzin,
których nie powicamy na sen, spdzamy, pracujc, dobrze jest lubi
to, co si robi. Im bardziej lubimy nasz prac, tym wicej energii jestemy
w stanie powici , by j wykonywa dobrze.
Kluczem do znalezienia szczcia w pracy jest zaakceptowanie tego, kim
jestemy i czego oczekujemy od naszego ycia zawodowego. Porównywanie wasnej cieki ze ciekami innych na nic si nie zda, poniewa
Twoje umiejtnoci, wartoci, osobowo , obowizki, a nawet miejsce,
w którym mieszkasz, s unikatowymi czynnikami wpywajcymi na
trajektori Twojej kariery. Jeeli jeste sfrustrowana z powodu miejsca,
w którym si znajdujesz, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co powinna zrobi , naley rozpocz od siebie.
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Zdefiniuj swój wasny sukces
Na przestrzeni ostatnich kilku lat poprosiymy setki kobiet o zdefiniowanie pojcia „sukces”. Dla tych, które znajdoway si na pocztku
kariery, sukces oznacza osignicie wyszego stanowiska, ni maj rówienicy, oraz adekwatnie wyszego wynagrodzenia. Wiele kobiet w poowie
ycia zawodowego uwaao, e sukces to praca zapewniajc wystarczajc elastyczno , by mogy spenia si take jako matki. A dla kobiet
pod koniec kariery zawodowej sukces to moliwo robienia w pracy tego,
co si kocha.
Bez wzgldu na to, gdzie si teraz znajdujesz, wiadomo , co sukces
oznacza dla CIEBIE, pomoe Ci zmotywowa si do tego, by mie ycie
zawodowe zapewniajce satysfakcj i wyzwania oraz przynoszce takie
przychody, jakich oczekujesz. wiadomo wasnych celów pomoe Ci
take stworzy wasny plan dziaania.
Poniej znajdziesz kilka czynników, które dobrze jest wzi pod uwag
podczas definiowania pojcia „sukces”.
i Czy zarabianie duych pienidzy jest dla Ciebie priorytetem?

Jeeli tak, to co jeste w stanie powici dla tych pienidzy?
Gdyby powicia dla nich ycie osobiste, czy w dalszym cigu
miaaby poczucie sukcesu?
i Czy rozmiar ma dla ciebie znaczenie? Czy chcesz zarzdza duym

zespoem? Czy jeste skonna szkoli si, by zosta silnym liderem?
Czy masz do pewnoci siebie, by efektywnie zarzdza , a jeeli
jej nie masz, to czy potrafisz j udawa ?
i Czy posiadanie elastycznego grafiku jest dla ciebie czynnikiem

sukcesu? Jeeli tak, to czy w Twojej pracy jest to moliwe?
i Czy praca na cz etatu oznacza dla Ciebie sukces? Czy masz

moliwo podjcia pracy w niepenym wymiarze godzin ju
teraz?
i Czy czuaby, e osigna sukces, gdyby Twoja praca wymagaa

podróy?
i Gdyby moga tylko podpisywa list obecnoci i zostawia stres

w pracy, czy uwaaaby to za sukces?
i Czy sukces sprowadza si do wykonywania pracy z pasj?
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i Czy czuaby, e osigna sukces, pracujc w organizacji non profit?
i Czy w Twojej brany s osoby, które s dla Ciebie inspiracj, a prac

z nimi uznaaby za sukces?
i Czy jest jakie wydarzenie, które okreliaby mianem zawodowego

sukcesu? wietna przemowa, wyprodukowanie spektaklu teatralnego,
opublikowanie ksiki, otrzymanie wietnej recenzji lub nagrody?
i Czy jest jakie biuro, które wpado Ci w oko, i gdyby moga siedzie

tam w rodku, uznaaby, e osigna sukces?
i Gdyby Twój zespó zwraca si do Ciebie po wskazówki, wsparcie

i porady, czy wtedy czuaby, e osigna sukces?
Twoja definicja sukcesu bdzie z czasem ulega zmianom, wic sprawdzaj
od czasu do czasu swoje stanowisko i weryfikuj list. Moesz j take
dowolnie modyfikowa — w miar tego, jak dojrzewamy, nasze priorytety zmieniaj si. Najwaniejsze to zdefiniowa swój sukces i potem
stale definiowa go na nowo.
Im szybciej okrelisz, jakie wartoci s wane dla Ciebie i dla Twojej wymarzonej kariery, tym szybciej stworzysz idealny scenariusz zawodowy.
Odpowiadajc na trudne pytania postawione w tym rozdziale, daj sobie
troch luzu. Nie obwiniaj si, e nie przeprowadzia zmian wczeniej,
jeeli odkryjesz, e jeste nieszczliwa. Nie karz si za to, e odpucia
sobie ofert pracy, która teraz, po analizie, wydaje si interesujca. I nie
ograniczaj si, eliminujc moliwoci, poniewa nie uwaasz si za „osob
takiego pokroju”.
By ksika ta moga speni swoje zadanie, musisz by ze sob szczera
i otwarta na nowe sposoby patrzenia na swoj karier i na siebie sam.
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5 mantr na popraw kariery
Rozmawiajc z wieloma kobietami o ich wycieczkach w gór i w dó drabiny kariery zawodowej oraz zupenym spadaniu z niej, usyszaymy
kilka duchowych zasad pojawiajcych si w poradach biznesowych.
Bardzo podoba nam si pomys zintegrowania tych form mdroci, poniewa wszystkie osoby, które uwaamy za najbardziej inspirujce zawodowo, s w rzeczywistoci osobami uduchowionymi.
Opracowaymy list naszych piciu ulubionych prawd zawodowych —
mantr, które moesz sobie powtarza, przygotowujc si do przejcia
kontroli nad swoim zawodowym losem oraz starajc si znale z powrotem zgubion ciek, jeeli poczujesz, e zesza na manowce.
Bd obecna kadego dnia w swoim yciu i swojej pracy.
Przyjmuj z otwartymi ramionami nowe sposoby mylenia.
Poszukuj zmian i wykorzystuj je.
Dziaaj zgodnie z moliwociami.
Bd otwarta na spotkanie swojego nastpnego mentora.
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Jak sobie wyobraasz swoj karier?
Zatem chcesz zmian, ale nie jeste pewna, jak ma wyglda ta nowa rzeczywisto . Przeczytaj nasz list stwierdze i znajd te, które si do Ciebie
odnosz.
i Chc pozosta w obecnym miejscu, ale chciaabym poprawi swoj

sytuacj, uzyskujc podwyk lub awans.
i Chciaabym zosta w obecnej firmie, ale jestem zainteresowana

zmian dziau.
i Chciaabym znale prac w tym samym zawodzie, ale w innej

firmie.
i Chc przebi si do innej brany.
i Chc zaoy wasn firm.

wiadomo wasnego celu zawodowego pomoe Ci zachowa koncentracj podczas czytania tej ksiki. Nie zdziw si, jeeli pod koniec ostatniego rozdziau zaczniesz spoglda na swoj zawodow przyszo cakiem inaczej.

JESTE

TUTAJ

19

Ty wczoraj
Jak si tutaj w ogóle dostaa? Zwrócenie uwagi na to, gdzie bya, moe
okaza si ródem dodatkowych informacji na temat tego, co robisz
teraz, bez wzgldu na to, czy jest to dla Ciebie dobre, czy te nie.
Caitlin najbardziej lubia prac, któr wykonywaa w czasie studiów.
Opacaa wtedy czynsz, pracujc w piekarni (jeeli kiedykolwiek zawdrujesz do Amherst w stanie Massachusetts, ta piekarnia nazywa si The
Black Sheep Deli). Uwielbiaa pracowite poranki, kiedy caa piekarnia
ya rozmowami studentów i profesorów, którzy wpadali na kaw i muffinki przed udaniem si na zajcia. Poniewa piekarnia znajdowaa si
w rodku miasta i kampusu uniwersyteckiego, nawet bdc w pracy,
wiedziaa, co dzieje si w wiecie zewntrznym. Uwielbiaa przerwy na
lunch spdzane w towarzystwie kolegów z pracy, którzy czsto byli te jej
kolegami ze studiów, i lubia przebywa w miejscu, gdzie byo jedzenie.
No i co najwaniejsze — bya zachwycona, mogc pracowa z kim, kto
mia swój wasny, kwitncy interes, stworzy miejsce, które przycigao
klientów, oraz zachca ich do tego, by odpoczli przy oknie, by poczytali ksik, popijajc popoudniow latte.
Czy którakolwiek z tych rzeczy wskazywaa, gdzie Caitlin w kocu wylduje? Ty nam powiedz. Dzi Caitlin pracuje w public relations (czynnik spoeczny, jest poinformowana), pisze ksiki (jak studia), specjalizuje si
w mediach powiconych jedzeniu i jest wspówacicielk dwóch firm.
Cho do atwo jest powiedzie , czego nie lubisz w obecnej pracy, okrelenie tego, co sprawia Ci przyjemno , jest o wiele trudniejsze. Moesz
znale odpowied na to pytanie, spogldajc w przeszo .

Historia Twojej kariery
Zacznijmy kopa . We kartk papieru i zapisz na niej prace, który wykonywaa (patne i niepatne). Przypomnij sobie, ile czasu spdzia w kadej z nich, wybierz t, w której bya najszczliwsza. Zapisz powody
swojej satysfakcji. Czy bya to praca zespoowa? Kultura korporacyjna?
A moe to posta szefa sprawia, e prac t lubia najbardziej? Czy to
sposób, w jaki mija Twój dzie? Klienci, z którymi miaa do czynienia?
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Umiejtnoci, które zdobya? Teraz przyjrzyj si licie. To s cechy, o które
chcesz wzbogaci swoj obecn sytuacj zawodow.
Teraz moesz oszczdzi sobie udrki poszukiwania zawodów, które nie
dadz Ci ani energii, ani radoci, poprzez okrelenie prac, które najmniej
lubisz. Jakie byy przyczyny Twojego niezadowolenia? Czy nie powicano Ci do uwagi? Bya niedoceniana? Brakowao Ci inspiracji? Czy
dni mijay Ci tam w negatywnej atmosferze? Mamy nadziej, e to takie cechy rodowiska pracy, których mona unikn !
Jeeli uwaasz, e Twoje ycie osobiste i zawodowe to dwie cakowicie
osobne sprawy, przyjrzyj si uwaniej swojej Historii Kariery i przypomnij sobie, co dziao si, kiedy pracowaa na kadym z wymienionych
stanowisk. Moesz zauway , e podczas wyjtkowo mczcego okresu
w Twoim yciu osobistym Twoja kariera zamara. Po wakacjach, których tak bardzo potrzebowaa, wrócia do pracy z now wersj CV
oraz pena energii, by zacz szukanie czego lepszego. Koncentrujc
si na przejciu kontroli nad swoj karier, nie zapominaj o przejciu
kontroli take nad swoim yciem osobistym. Kiedy wszystko ma waciwe proporcje, znacznie atwiej jest jasno myle i dokonywa maych
lub wikszych zmian.
No i w kocu popatrz, gdzie zaczynaa i gdzie znajdujesz si teraz. Miaa
jaki plan, czy moe wszystko potoczyo si samo? Czy miaa wizj kariery i zgodnie z ni podejmowaa decyzje, posuwajc si krok po kroku w kierunku swojego celu? A moe zawsze czua si jak pasaer w pojedzie, który jecha tam, gdzie sam chcia?
Jen Ramos, dyrektor do spraw promocji Vroman’s Bookstore w Kalifornii, nie miaa adnego planu kariery, ale znalaza swoj ciek, pracujc
na rónych stanowiskach.
Kiedy skoczyam liceum, nie byam pewna, co tak naprawd
chciaabym robi , gdy bd dorosa. Poszam do szkoy policealnej
na dwa lata, ale cigle tego nie wiedziaam. Dopiero kiedy zaczam
prac, byam w stanie znale swoj drog.
Ale to praca dodatkowa wskazaa jej waciwy kierunek.
Majc dwadziecia par lat, pracowaam w dziale ksigowym duej
korporacji, przy okazji zarzdzaam kapel kolegi. Uwielbiaam
muzyk, któr grali, i chciaam, by dotara do tylu ludzi, ilu byam
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w stanie znale . Dlatego podjam si zadania wypromowania ich.
Rezerwowaam wystpy, wysyaam ich muzyk do radia, a w kocu
ustawiam im pierwszy kontrakt na pyt i znalazam pierwszego
producenta. Kiedy pracowaam z zespoem, zdaam sobie spraw,
e potrzebowaam prawdziwej pracy, która pomogaby mi przy
kontraktach i zasobach, ebym moga pomóc zespoowi. To
poprowadzio mnie do mojej kolejnej ulubionej pracy — pracy
dla niezalenej wytwórni muzycznej. Uwielbiaam t cz zada,
która bya zwizana z promocj. Jeeli udao mi si przepchn
nagranie zespou do radia lub jeeli widziaam tumy na jego
koncertach, czuam si, jak gdybym dostaa niespodziewan nagrod.
W kocu odeszam z firmy nagraniowej, ale ju zawsze pracowaam
w promocji. Dzi jestem dyrektorem do spraw promocji wspaniaej
niezalenej ksigarni.
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Ty dzisiaj
Wiesz ju, skd przysza i czego udao Ci si dokona . A co z „tu i teraz”?
Czy praca, któr obecnie wykonujesz, daje Ci satysfakcj? Czy raczej
Ty jeste dla pracy? W tej czci rozdziau pomoemy Ci przyjrze si
Twojej pracy zawodowej w obecnym punkcie.

Czy Twoja obecna praca
w dalszym cigu do ciebie pasuje?
Poniewa byymy specjalistkami od reklamy, planowaymy imprezy,
pracowaymy jako konsultantki od marketingu, producentki telewizyjne oraz autorki, jestemy ywym dowodem na to, e nie ma nic zego
w dokonaniu zmiany swojej kariery w poowie cieki lub nawet póniej.
Zastanów si szczerze nad tym, co robisz teraz, by zarobi na ycie, i bd
przygotowana na to, e moesz z tego wyrosn . Chocia posza na
uniwersytet studiowa prawo, by moe odkrya w sobie zamiowanie
do pisania scenariuszy lub pasj podróowania i chcesz dokona zmian.
By moe przyja obecn prac, poniewa wynagrodzenie byo zbyt
wysokie, by po prostu przej obojtnie, ale dzi jej nienawidzisz. By
moe zapisaa si na zajcia z projektowania stron WWW w wolnym
czasie i odkrya, e nie tylko to lubisz, ale jeste w tym po prostu wietna.
A by moe lubisz robi to, co robisz, ale z powodu swoich zobowiza
rodzinnych potrzebujesz mie z tego wicej pienidzy.

Czy przyja t prac tylko dla pienidzy?
Jeeli tak, zadaj sobie pytanie, czy te pienidze s w dalszym cigu warte
Twojego cennego czasu. Jeli odpowied brzmi „nie”, warto to sobie
uwiadomi , poniewa zamiast stara si napisa lepszy scenariusz dla
miejsca, w którym dzi jeste, by moe powinna si skoncentrowa na
przeniesieniu do innej firmy lub brany.

Czy ta praca jest dla Ciebie wyzwaniem?
By moe nie jest to dla Ciebie najwaniejsze. Czasem przechodzimy
w naszym yciu przez takie etapy, kiedy nasze ycie osobiste jest zbyt
absorbujce, by starczyo nam si na wyzwania zawodowe. By moe masz
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take zainteresowania poza prac, które wymagaj koncentracji i energii,
i nie masz wiele wicej do zaoferowania. Jednak jeeli codzienne wyzwania s dla Ciebie czym istotnym, Twoja praca musi Ci je zapewnia .

Czy w dalszym cigu masz odpowiednie kwalifikacje?
Szczególnie w brany technologicznej trzeba stale aktualizowa swoje kwalifikacje, eby dostosowywa si do nowych systemów i informacji.
Jeeli wszystko naokoo Ciebie w Twoim sektorze przyspiesza i nie masz
ochoty ani energii, eby cay czas by na czasie, ta praca ju nie jest dla
Ciebie. Z drugiej strony, by moe rozwina umiejtnoci, które
przekraczaj moliwoci oferowane na Twoim obecnym stanowisku
i gdzie indziej Twoja sytuacja wygldaaby lepiej.

Czy w dalszym cigu
zarabiasz wystarczajco duo pienidzy?
Nie pytamy, czy praca przynosi Ci dochody, których by sobie yczya
(na to przyjdzie czas nieco póniej), ale w miar tego, jak zmieniaj si
Twoje zobowizania osobiste — dzieci, kupno domu, nawet utrzymanie
psów kosztuje — moe si okaza , e zarabiasz na mao.

Czy w dalszym cigu lubisz mieszka tam,
gdzie musisz, by utrzyma obecn prac?
By moe jest milion powodów, dla których wolaaby by gdzie indziej.
Jednak jeeli tych powodów nie mona dalej ignorowa , musisz powanie przemyle plusy i minusy pozostania w obecnej pracy.

Czy zmieniy si potrzeby Twojej rodziny?
Moe nagle staa si odpowiedzialna za starzejcych si rodziców lub
Twoje dzieci potrzebuj widzie Ci w domu czciej ni obecnie, a moe
Twój partner otrzyma propozycj zawodow wymagajc czstszego
podróowania, co oznacza, e wicej domowych obowizków spadnie
na Ciebie. Bez wzgldu na konkretny powód prawdopodobnie nadszed
czas, kiedy — z powodu zmieniajcych si obowizków osobistych —
Twoja praca ju nie jest dla Ciebie odpowiednia.
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Czy w dalszym cigu podchodzisz do pracy z pasj?
By moe przyszed taki moment, kiedy zdaa sobie spraw, e ju tak nie
jest. Nie ignoruj tego „czerwonego wiateka”. Alicia Rockmore, wspózaoycielka Buttoned Up Inc., „firmy oddanej pomaganiu zajtym kobietom w ogarniciu chaosu w ich yciu”, powiedziaa nam: „Po udanych
czternastu latach w sektorze produktów pakowanych nadszed jeden taki
dzie, kiedy poegnaam si z moj dwuletni córeczk i wsiadajc
do samochodu, by pojecha do pracy, zdaam sobie spraw, e byam
zmczona sprzedawaniem rzeczy, których ludzie nie potrzebuj. Nikt
tak naprawd nie potrzebuje jednego soiczka majonezu wicej ni do
tej pory. Nikt nie potrzebuje wicej ryu, by przyrzdza posiki dla
rodziny. To brzmiao po prostu miesznie. Kiedy to zauwayam, wiedziaam, e czas zaoy swoj firm”.
Jeeli praca nie daje Ci satysfakcji, nie przechod nad tym do porzdku
dziennego i zadaj sobie pytanie, dlaczego tak si dzieje. Czy to praca,
pensja, a moe miasto lub miejscowo , w której mieszkasz? Wró do
celów, które okrelia, czytajc wczeniejsz cz rozdziau. Czy musisz
pomyle o zmianie zawodu, czy o powrocie do szkoy?
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Badanie nudy zawodowej
Czasami ldujemy na stanowiskach, które s wygodne i znajome, ale
ogupiajco nudne. Niektóre z nas maj prac, która jest dobra, ale
niekoniecznie dobra dla nas samych. Jeeli przez cay dzie po prostu
udajesz, e co robisz, i czas przepywa Ci przez palce, nie jeste ani zaangaowana, ani zmotywowana, najwyszy czas wprowadzi zmiany.
Jeeli natomiast jeste w tej szczliwej sytuacji i lubisz swoj bran, ale
jeste znudzona prac, najwysza pora na odbycie nieformalnych informacyjnych rozmów z ludmi w Twoim otoczeniu. Kiedy pracowaymy
w brany wydawniczej, jedna z kobiet przysza do nas na rozmow.
Pracowaa w sprzeday, a my w reklamie, i chciaa si dowiedzie , jak
ten proces wyglda z naszej strony. Wiedziaa, o co pyta : jak spdzaymy
wikszo naszego dnia, co nam si w pracy podobao, a co nie podobao, czy bya jaka szansa na awans poza stanowiskiem wiceprezesa?
Umówia si na podobne spotkania ze znajomymi osobami z marketingu
oraz dziau redakcyjnego, by szerzej zrozumie dziaalno wydawnicz.
Powiedziaa nam, e uwielbiaa bran wydawnicz, ale wiedziaa, e
praca w sprzeday nie bya stworzona dla niej. Jeeli jeste zafascynowana
swoj bran, nie poddawaj si. Jeste szczciar z szans na wymarzon
karier, musisz po prostu troch skorygowa obrany wczeniej kurs.
Jeeli zarówno Twoje codzienne obowizki, jak i caa sytuacja zawodowa
nie daj Ci inspiracji, prawdopodobnie nadszed czas na zmiany. Ellen
Malloy, zaoycielka Paperclip. Inc., zaleca porzucenie statku, jeeli czujesz si nieszczliwa: „Kiedy jestem naprawd znudzona, sfrustrowana
lub jeeli przez duszy czas jestem w doku, po prostu id dalej. Nie
widz sensu, eby si zmusza do wykonywania pracy w zawodzie, którego
nie lubi. Gdybym si zmuszaa, nie zaszabym daleko i nie byabym
szczliwa. Praca to nie cae ycie, ale z pewnoci jest miejscem, gdzie
spdzasz wikszo dnia. Musisz by tam szczliwa”.

26

GRZECZNE

DZIEWCZYNKI MARZ O KARIERZE

Zmiany, które mog odmieni
Twój sposób mylenia o pracy
Jest wiele sytuacji, które mog zainspirowa Ci do przemylenia Twojej
przyszoci w obecnej firmie, ale zachcamy, by daa sobie czas na dostosowanie si przed podjciem jakichkolwiek pochopnych decyzji, kiedy
zmierzysz si z jedn z poniszych sytuacji:
i nowy szef,
i zmiana polityki firmy,
i reorganizacja dziau,
i fuzja korporacyjna,
i zwolnienia,
i szybka ekspansja,
i zmiana obowizków,
i zwikszenie zatrudnienia.

5 powodów, by osign sukces
1. Dziki temu bdziesz szczliwsz osob.
2. Bdziesz inspiracj dla ludzi naokoo Ciebie.
3. Kiedy sama si nie ograniczasz, wiat nie ogranicza Ciebie.
4. Zasugujesz na to, by mie poczucie sukcesu.
5. Sukces sprawia, e dalej si rozwijasz i zmieniasz.
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Kobiety i sukces — fakty
Wiodca organizacja zajmujca si badaniami i doradztwem Catalyst
(www.calatystwomen.org), która pomaga kobietom w biznesie, przeprowadzia badania na temat strategii sukcesu kobiet.
Jak kobiety osigaj sukces:
i cigle wyprzedzajc oczekiwania (69 procent);
i z powodzeniem zarzdzajc innymi (49 procent);
i rozwijajc styl, w którym dobrze czuj si menederowie
mczyni (47 procent);
i posiadajc uznan wiedz specjalistyczn w konkretnej dziedzinie
(46 procent).
Co powstrzymuje kobiety
przed osigniciem najwyszych pozycji kierowniczych?
Zdaniem kobiet menederek:
i brak istotnego ogólnego dowiadczenia menederskiego/liniowego
(47 procent);
i wyczenie z nieformalnych sieci komunikacji (41 procent);
i stereotypy i uprzedzenia dotyczce roli kobiet oraz ich zdolnoci
(33 procent).
Zdaniem prezesów:
i brak istotnego ogólnego dowiadczenia menederskiego/liniowego
(68 procent);
i nieprzyjcie przez wysze rang osoby w firmie odpowiedzialnoci
za promocj kobiet (37 procent).
ródo: Catalyst, Women in U.S. Corporate Leadership 2003.
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Co tak naprawd wnosisz?
Wiele z nas obwinia innych za wasne niepowodzenia, zamiast przyj
odpowiedzialno za swoje niedostatki. Jeeli bdziesz przypisywa win
za swoj nisk pensj i niewiele znaczcy tytu subowy swojemu szefowi,
zajdziesz donikd. Narzekanie na swoj „nudn” prac nie sprawi, e
zbliysz si cho troch do zdobycia tej wymarzonej. Wzicie odpowiedzialnoci za swój los nie bdzie moliwe, dopóki nie bdziesz ze sob
szczera w kwestii wasnych mocnych i sabych stron. Jeeli spojrzenie na
siebie w lustrze i ocena wasnych saboci sprawiaj Ci du trudno ,
popro, by zrobili to przyjaciele. Kiedy Tara Prindible, doradca finansowy, miaa problemy zawodowe, zwrócia si do kobiet w swoim otoczeniu. „Najtrudniejsz rzecz byo dla mnie to, eby si przemóc i zacz
rozmawia o tych obszarach, gdzie nie jestem szczliwa z powodu
swojej pozycji, ale musz okreli , dokd chc zmierza . Te kobiety byy
dla mnie wietnymi doradczyniami i udzieliy mi szczerych uwag na
temat moich najlepszych cech oraz tych, które mogabym poprawi ”.
Jest wiele pyta, które sprawi, e zaczniesz obiektywnie myle o swoim
wkadzie oraz podejciu. Znajc swoje sabe i mocne strony oraz punkt
widzenia, atwiej bdzie Ci podejmowa decyzje dotyczce kolejnych
kroków. We gboki oddech, obiecaj, e na kade pytanie udzielisz
szczerej odpowiedzi, a kiedy utkniesz w martwym punkcie, popro kogo,
kogo dobrze znasz zawodowo, by podzieli si swoj opini na Twój
temat.
Czy w pracy:
i wnosisz wkad do spotka;
i aktywnie dysz do zyskania wikszej odpowiedzialnoci;
i stawiasz przed sob nowe wyzwania przez podjcie si trudnych

projektów?
Jeeli odpowiedziaa „tak” — gratulacje. Jeste dziewczyn, która ma
kontrol nad swoim yciem zawodowym. Jeeli odpowied brzmi „nie” —
jeste we waciwym miejscu, by to zmieni .

JESTE

TUTAJ

29

Czy jako meneder:
i dzielisz si wizj ze swoim zespoem;
i udzielasz jasnych wskazówek;
i jeste mentorem dla kogo z personelu;
i oferujesz konstruktywn krytyk;
i jeste dostpna dla osób, które Ci podlegaj?

Jeeli odpowiedziaa „tak” — gratulacje — jeste dobr menederk.
Jeeli odpowiedziaa „nie” — wkrótce zobaczysz, dlaczego wyciganie z pracowników tego, co najlepsze, jest prawdziw drog do sukcesu.
Czy jako pracownik:
i jeste zaangaowana w firm;
i nie chowasz gowy w piasek;
i aktywnie dysz do posiadania wikszej odpowiedzialnoci;
i szukasz nowych rzeczy, których moesz si nauczy ;
i stawiasz przed sob wyzwania, podejmujc si trudnych

projektów;
i szanujesz liderów firmy i sam firm jako tak;
i jeste zadowolona ze swojego kadego dnia?

Jeeli odpowiedziaa „tak” — to, prosimy, pracuj dla nas! Jeeli odpowiedziaa „nie” — by moe nadszed, czas, by pomyle o duych
zmianach.
Czy jako wspópracownik:
i dzielisz si zasugami;
i szanujesz pomysy innych;
i wnosisz wkad w postaci wasnych pomysów i rozwiza;
i oferujesz pomoc przy projektach, kiedy to moliwe;
i jeste dla kogo mentorem?

Jeeli odpowiedziaa „tak” — to wietnie jest z Tob pracowa . Jeeli odpowiedziaa „nie” — musisz wiedzie , e stworzenie prawdziwego zespou wród Twoich wspópracowników sprawi, e bdziesz szczliwsza i bdziesz osiga wiksze sukcesy.
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Czy pracujc w Twojej brany:
i jeste ni zafascynowana;
i cieszysz si, mogc by jej czci?

Jedyna odpowied, która ma tu sens na dusz met, to „tak”. A to dlatego, e ycie jest zbyt krótkie, by by czci czego, co Ci nie interesuje. Jeeli Twoja praca i Twoja brana nie s dla Ciebie fascynujce,
nie zajdziesz dalej, ni obecnie jeste.
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Jak dzi pracuje Ci si najlepiej?
By ruszy z kopyta w obecnej pracy lub móc sprecyzowa dla siebie nowy
kierunek rozwoju, powi kilka minut na wypunktowanie, w jakich
warunkach pracujesz najlepiej. Sama struktura pracy (godziny pracy),
personel, styl menederów, którym podlegasz, poziom stresu — wszystko
to ma wikszy wpyw na Twoj produktywno i satysfakcj, ni mylisz.

O jakiej porze dnia pracuje Ci si najlepiej?
Wszyscy mówi o tym, e najlepiej zaatwia sprawy rano, bo to czas najwikszej produktywnoci, podczas gdy po poudniu pracuje si najgorzej.
Ale ta zasada nie sprawdza si we wszystkich przypadkach. M Caitlin
kilka razy w tygodniu pracuje po drugiej w nocy, poniewa uwaa, e
wtedy jest bardziej skupiony. My sobie tego nie potrafimy wyobrazi , ale
w jego przypadku to dziaa.

Czy stres i presja motywuj Ci, czy paraliuj?
Jeeli pracujesz w zawodzie o wysokim poziomie stresu, ten fakt musi
dziaa na Ciebie mobilizujco, inaczej si po prostu wypalisz. Jeeli
umiesz si spi w stresujcej sytuacji, jest to rzecz, któr warto o sobie
wiedzie , a jeeli tego nie potrafisz, lepiej skoncentrowa si na zawodzie, który nie krci si wokó terminów, sytuacji awaryjnych, kryzysów
i napi .

Czy duo pienidzy oznacza duo dobrej pracy?
Jeeli jeste osob, która musi dosta solidne wynagrodzenie, zanim
zacznie pracowa na najwyszych obrotach, musisz to uwzgldni przy
planowaniu zmian w yciu zawodowym. Zmiana zawodu zazwyczaj
oznacza, e Twoja wysoka pensja nie pody za Tob. Jeeli bdzie to
problem, przemyl wszystko dwa razy, zanim zdecydujesz si na co cakowicie innego.
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Czy musisz mie kogo nad sob,
czy te samodzielnie pracujesz lepiej?
Zatrudniaymy kobiet, która pracowaa najlepiej, majc nad sob szefa
i bdc pod jego kontrol. Niestety dla nas wszystkich, zdaymy sobie
z tego spraw, kiedy byo ju niemal za póno. Miesicami czua si
zaniedbywana i miaa poczucie, e nie osiga swoich celów. Gdyby
znaa siebie na tyle dobrze, by poprosi o wicej wskazówek, i gdybymy
lepiej wiedziay, co j motywuje, wszystkie zaoszczdziybymy sobie
sporo alu.

Czy pracujesz najlepiej,
kiedy masz pod sob personel wspierajcy?
Niektóre z nas uwaaj, e posiadanie asystentki to wikszy kopot ni
pomoc, ale inne nie mog dobrze pracowa , nie majc nikogo, komu
mona powierzy zadania. To niezmiernie wane, by zda sobie spraw,
gdzie si znajdujesz, poniewa pomoe Ci to w doborze najlepszego personelu lub te w znalezieniu firmy, w której pracuje dobry personel.
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Ty jutro
Zanim dokonasz zmiany kierunku swojej kariery, niezwykle wane jest,
eby si uwane przyjrzaa sama sobie. Mamy nadziej, e po przeczytaniu tego rozdziau oraz przemyleniu swojej historii pracy, umiejtnoci
oraz podejcia, które wnosisz, jeste w stanie popatrze w przyszo .
Wiesz, czy praca, któr wykonujesz obecnie, jest satysfakcjonujca, jakich
warunków potrzebujesz, by pracowa najlepiej, i ju mylaa nad tym,
jak wyobraasz sobie swoj przysz karier. Teraz jeste gotowa podj
kroki, by znale prawdziwe szczcie i sukces w yciu zawodowym.

Dziewczyna przejmuje kontrol
Jess Mills, szef i dyrektor do spraw marketingu
oraz relacji inwestorskich
w duym midzynarodowym funduszu hedgingowym
Poniewa obie naleymy do osób, którym zrozumienie takich rzeczy, jak
fundusze hedgingowe oraz obligacje, i w zasadzie wszystkiego, co ma
zwizek z gied, zajmuje duo czasu, byymy pod ogromnym wraeniem Jess i jej oddania na rzecz kariery. Udzielia nam wspaniaych
porad dotyczcych zarzdzania wasn karier zawodow.
Czy kiedy bya maa, wiedziaa,
kim chcesz zosta, gdy doroniesz?
Kiedy byam dzieckiem, wiedziaam, e chc by weterynarzem lub wacicielk firmy. Nie jestem pewna, z czego to wynikao. Ale wyldowaam
na ekonomii. Kiedy po studiach zaczam pierwsz prac w finansach,
swojemu pierwszemu szefowi powiedziaam, e chc „zarzdza ludmi”.
Jak moecie sobie wyobrazi, zacz si mia. Miaam dwadziecia
dwa lata i zero dowiadczenia w finansach. Ale zaledwie dziesi lat
póniej zostaam wspólniczk w drugiej firmie finansowej, dla której
pracowaam. Nie mona przeceni nagrody, która nas spotyka za zaangaowanie, cik prac oraz oddanie na rzecz biznesu, dla którego
pracujesz. Naprawd pracowaam w tej brany tylko w trzech miejscach
i moja lojalno zawsze bya nagradzana.
Czy zawsze miaa plan swojej kariery?
To byo do naturalne. Mylaam, e bd ekonomistk, kiedy sko czyam studia i spdziam rok w Waszyngtonie, pracujc w dziedzinie ekonomii i w doradztwie rodowiskowym. Po roku zamykalimy wart miliony
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dolarów transakcj biznesow dla Departamentu Energii. Kiedy przygldaam si ekonomii przy zawieraniu kontraktów, zdaam sobie
spraw, e siedz po zej stronie stou. To poczucie sprawio, e wyjechaam do Nowego Jorku i zaczam pracowa w finansach.
Co motywuje Ci do rozwijania si w yciu zawodowym?
Fakt, e robi to, co lubi, i pracuj z ludmi, których szanuj. I to, e
dobrze si bawi oraz… cigle si rozwijam.
Co Twoim zdaniem zrobia dobrze w swojej karierze?
Pozytywne mylenie jest niezbdne do osignicia sukcesu. Wokó pozytywnie nastawionych i pewnych siebie osób zbieraj si inni. Nie chodzi
mi o to, e masz kipie od wigoru, ale musisz wiedzie, jak stawi czoa
trudnej sytuacji, i dostrzec, e nawet w takich okolicznociach mona
znale co, z czego mona si mia, i pozytywny kierunek, by pój
do przodu.
Czego Twoim zdaniem potrzebuj kobiety,
by osign sukces w pracy?
Musz zda sobie spraw, e kada gra ma swoje reguy i mczyni
je znaj. Obserwuj, suchaj i ucz si. Kady biznes ma swoj wasn
recept na sukces. Przygldaj si ludziom, którym si udao, i staraj si
przenie najlepsze narzdzia, z których korzystaj, do Twojego wiata.
Pamitaj take, e nie jeste „mamusi” dla kadego w biurze… ale na nic
si nie zda take pójcie z kimkolwiek do óka. Z drugiej strony kobieca
umiejtno emocjonalnego zrozumienia daje znam moliwo zbudowania odmiennych i czsto silniejszych wizi. A takie wizi mog nam przynie wiele korzyci. Bd profesjonalistk. Ubieraj si stosownie, zachowuj si stosownie, ale doó do tego swoj osobowo. Bd aktywna,
pracuj ciko i bd skromna. Ciesz si swoim sukcesem, ale, co waniejsze, przyznawaj si do poraek i ucz si na nich.
Czy masz jak rad dla kobiet,
które czuj, e popady w zawodow rutyn?
Najpierw cofnij si i zastanów, dlaczego popada w rutyn. Czy to kwestia
osobista, czy strukturalna? Nie lubisz swoich kolegów z pracy? Czy kto,
z kim pracujesz, ma stanowisko, które interesowaoby Ciebie? Usid
ze swoim szefem i porozmawiaj o swoich celach i oczekiwaniach.
Jeeli przedstawisz je otwarcie, szef bdzie móg pomóc Ci je osign na wiele sposobów.
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Jakie kroki powinny powzi kobiety,
które chc si wspina po szczeblach kariery?
Pracuj ciko i bd lojalna wobec ludzi, którzy mog pomóc Ci dosta
si wyej, a take wobec tych, którzy mog pozbawi Ci tej moliwoci.
Nie plotkuj i nie dawaj nikomu szansy, by podci Ci skrzyda. Bd mia, to pomaga! Nie musisz by bezwzgldna, by osign sukces — nawet w finansach!

Widok z drabiny
Andrea Farnum, jeden z szefów Full Bloom, firmy organizujcej imprezy,
twarz telewizji oraz dziennikarka, bya oficerem policji w Nowym Jorku,
zanim rozpocza dziaalno w biznesie gastronomicznym. Zacza
swoj czteroletni karier policjantki w patrolu interwencyjnym i zako czya j w dziale narkotyków na stanowisku tajnej agentki. Rozmawiaymy z ni na temat decyzji o przystpieniu do si policyjnych, jak to jest
pracowa w zawodzie zdominowanym przez mczyzn i o tym, co w ko cu skonio j do zmian.
Czy moesz powiedzie,
dlaczego zdecydowaa si zosta oficerem policji?
Nigdy nie marzyam o tym, eby zosta glin. Poszam na studia dziennikarskie i kiedy otrzymaam dyplom, zaczam prac na Manhattanie jako
asystentka redaktora z pensj wynoszc 11 000 dolarów rocznie. Lata
wczeniej mój wujek, który by gliniarzem, zapisa wszystkich swoich
siostrze ców i siostrzenice na egzamin wstpny do policji. Przystpiam
do testu pisemnego i zdaam go z bardzo dobrym wynikiem. Dostanie si
do policji moe trwa lata, wic szczerze mówic, potraktowaam ten
egzamin jako eksperyment socjologiczny. Nigdy nie mylaam, e go
zdam i zdobd na tyle wysoki wynik, e zmieni on moj przyszo.
Ale siedziaam za biurkiem za psie pienidze i nagle dostaam telefon
z informacj, e jest miejsce w akademii policyjnej. Pocztkowa pensja
wynosia... 30 000 dolarów rocznie! Nie musiaam dugo liczy. Moe
to zabrzmie dziwnie, ale zrobiam to dla pienidzy.
Ale zostaa?
W ko cu zostaam tam cztery lata. Po szeciu miesicach obozu szkoleniowego chciaam zobaczy, jak to jest na ulicy. Pracowaam w patrolu
samochodowym (i miaam partnera) przez pótora roku do chwili, kiedy
zoyam podanie o prac w wydziale antynarkotykowym jako tajny agent
i zostaam przyjta.
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Czy czua, e bdc kobiet w nowojorskiej policji,
uderzysz w szklany sufit?
Dobr rzecz w nowojorskiej policji jest to, e niemal wszystkie awanse
odbywaj si na podstawie testów, co w zasadzie wyrównuje moliwoci konkurencji. Ale praca w rodowisku zdominowanym przez mczyzn bya dziwnym dowiadczeniem. Naprawd zostaam wyedukowana
w kwestiach pci przeciwnej i zwizanych z tym niuansów. Oczywicie,
by jako si dogadywa, musiaam by „jednym z nich”. Ale stanowczo
stwierdziam, e nie zrobi ze mnie faceta!
Zatem dlaczego odesza z tej pracy?
Wyszam za m za gliniarza i zdecydowaam, e nadszed czas na zmiany. Zawsze interesowaam si antykami i byam zagorza kolekcjonerk,
wic kiedy zobaczyam w gazecie ogoszenie informujce o wolnej posadzie asystentki renomowanego dilera, zoyam podanie. Pracowaam
w tej brany na rónych stanowiskach przez cztery lata.
Ale w kocu znalaza si w brany gastronomicznej?
Kiedy zdecydowaam, e brana antykwaryczna nie bya do kreatywna,
zaczam gotowa dorywczo na potrzeby maych domowych przyj.
Jedna rzecz pocigna za sob kolejn i tak moja dziaalno przeksztacia si w prac na peny etat.
Czy mogaby co doradzi osobom,
które s niezadowolone z obecnej pracy?
Myl, e nie ma jednej recepty na szczcie. Oczywicie musimy zadba
o nasze zobowizania finansowe, zanim na lepo dokonamy zmian.
Mimo to jestem wielk ordowniczk postpowania zgodnie z wasn
intuicj. Jeeli co Ci fascynuje, uwielbiasz to robi i chciaaby si tym
zajmowa zawodowo, musisz to zrobi! Moesz zacz si tym zajmowa na cz etatu, jeeli nie czujesz si zbyt pewnie, ale musisz
to zrobi. ycie jest zbyt krótkie, a teraz yjemy zbyt dugo, by utkn
w jakim miejscu i wykonywa ogupiajce zajcia.
Czy jest co, co chciaaby przekaza kobietom,
które utkny w martwym punkcie
i nie maj planu rozwoju zawodowego?
Poznaj sam siebie. A jeeli nie znasz siebie, to pracuj nad tym. Pójd
na terapi, pisz pamitnik, medytuj, chod do kocioa — wybierz cokolwiek, byle w Twoim przypadku zadziaao. Kiedy masz kontakt sama
z sob, istnieje mniejsze ryzyko, e bdziesz sama sobie przeszkadza.

