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l mieszją w odpowiednimr mommie.Jeslipodejmiesz
pochopną deqzją przedsmak suk-
cęs.r może zrnienić sięwporażkę,
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żonej pracy, wysiłku intelektual-
:':g- i irąr-czne$o obciężenia - za-

i to nifunieczrrie tylko zawodową
$anmisko kierc*rricze oziacza na
;4rrł rięks4 stres i n1'korz;sĘvwa-
. ie irnlch niż doĘ'-chczas kompe-
tenc1i. przede us4stkim Ę-ch *'az-
::-"lŁ dła ze@zarria pracą iłry.cL
!.ri:'' :z.5ł : rfiar1 at3nsu Fra-
...Ę--:,c. E ::Ł:riE' Ę ::.=;. - T]:-
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;.ł.aze Baz}1i Głowacki. d1rektor
Ifr" a AYans Centrum Zachód.
: *h.ri." m,zn.aĄ.e . cz}.]F}.nagrc
dry*ńe i gszl ość na no .rvm sta-
ne'rista $ą na q-le arrakcyjne, że
ophcn d€ podiąs ę pńĘ. Nałezy
też ryrardziĆ cryotoczenie pry-
vrarnebędże nasrspierać i prze-
trwa ten tnrdny okes. Nie każdy
chce, abyjego maŁonek robił ka.
rierę kosztem kilku godzin mniej
diarodziny.

llaciej Klepacki w wieku nie-
::'elna 26lat został jednym z naj-
:!':'dsz1.ch członków zarządu spół-
r: gełdowej w Pglsce, a dziś jako
J-.,.rrełijest dyrektorem ds. marke-
;*:.{; i relacji inwes.torskich
v .t.J{ Sł.. - obawy zawsze są,

-.:ts,.= qĄ.jest to awans z samo-
lq:1'q,lmĘEi lE€cj alisĘr na menedże:

= a:ąt ii+nrje pracą działu i po.
rrunłłn:5t iderem zespołu' Mói
płtrl.u.r :w.łąr artans przeĄrłem
ru",bł:s fł h( gĄ. zostałem dyrek.
tcrw ds m*btingu w Bankier SA
T{-tdzb}m. a oeoba rnłoda zwłasz-
cza na oQoriedzialq,m stanorł.i:
sku musifuara4 banlziej zapra-
mFEf ną ll'rra''iu i srój sukces za-
sodo*5 niż inni - opcnriada.

odnówió czr lfe?
Prarnr*nirr. ez:ęm tnie ęie rwąn-

staE| ko|€&y, pńbuiźtc złtoĘrmieć, dlaczego to ja mlsorłabm, ą nb mł wyrrr€a|l ode rmie więcej
- n'óu'i MacIq Kepacki' dyekkit ds. marketingui rctacjl lnrvestorsk|cilr w ATIY| SA

im stanorrisku,'warto zaufac jego spo.
strzezeruom. Czasem nasi prz ełożeń
potraliąlepĘ oceniać nasz4 pracę niż
mysamr.

' Eksperci podkreślająjednak, że
brak uczciwej t ozmo*ry i rozstruyg-
nięcia sytuacji może prowadzić do ne
gatywnyclr konsekwencji dla obu strcn

- Awans to wwielu organizacjach
propozycja nie do odrancenia - mówi
Katarzyna Pieciul, consulting direc:
torw DBM Folska" - Odmawiajp, prze
sądzarrry, ze rozsĘemy sĘ z firmą bo
nasza deqrzja nie vpisuje się w plany
biznesu, dla którego pracujemy.

Euforia iciężka praca
Jednyp z częstych błędów awanso-
wanychjest przyjęcie ofert;z na fali
pierwszego entuzjazrnu, bez doldad-
nej ar.dirywszystkich,z* ł,,przuxf,
przy szlo$ci zawodorvej. Pracovrnicy
zg&zają śę, zanńyrysłuchają do koń-
ca propozycji. Pr4Ąakują, bojąc się,
ze taka okazjasię już więcej nie po-
wtśrzy.
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czucia, traktowałem to jako wyraz
qznania dla doĘzchczasowej pracy.
WiedŻiałem, żemerytorycznie podo.
łarn zadaniu. PóŹniej' gdy emocjejuż
opadĘ, zastanawialem się, c4' nie za
wcześrie, en1r napewno chcę, aby mo-
je rycie takpra/spiesąrło. Terazwiem,
że bylo warto.

Błędy się zdanĄą
Na cąrm skoncentrować się w pierw-
s4ich dniach pracy na wyżs4rm sta-
nowisku?.Iakich błędów unikać?

$oawansu"? -..
- Nie wsrysry czują się dobrze w ru

li kierownika. Wiele osóbwoli eks-
percĘ ściezkętozwoju. Nie cbcąza-
eąAząó neoą innrrch ąla m.zoi ']-

im zalecam sza-


