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Készségek
helyett hozzáállás
Egy kiszámítható környezetben működő, kevéssé összetett üzleti
tevékenységet folytató vállalkozás esetében a vezetők készségei, a legjobb
gyakorlatok és a hasonló vállalatoknál szerzett tapasztalatok jelentik a siker
alapját.
Kézenfekvő, hogy ahol az eredmények kiszámíthatóak, és az ok-okozati
összefüggések nyilvánvalóak, ott a képesség, hogy az adott feladatot
jobban, kevesebb erőforrsás felhasználásával végezzék el, a legnagyobb
értéket jelenti.

A stabilitás megszűnt; és vele együtt a
tapasztalat előnye is
De ki mondhatja ma már, hogy stabil környezetben dolgozik? Ki állítaná,
hogy kevéssé összetett munkahelyi problémákkal kell szembenéznie? A
legtöbben nem. És a jövőben sem lesz ez másképp.
A versenyfutást a túlélésért és a boldogulásért egy bizonytalan, gyorsan
mozgó és állandóan változó környezetben nem a szakértelem vagy a "már
láttam ilyet, tehát tudom, mit kell tennem" tapasztalata dönti el. E helyett a
kulcsemberek gondolkodásmódja, hozzáállása, angolul a mindset dönt, az
ő képességük, hogy kiszámíthatatlan helyzeteket kipróbálatlan
megoldásokkal tudjanak kezelni.
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Sajátítsd el a sikeres
hozzáállást
hogy győzzünk egy bizonytalan világban
Úgy gondoljuk, hogy a különböző területeken többféle
gondolkodásmódra, hozzáállásra van szükségünk ahhoz, hogy a modern
valóságban megőrizzük hatékonyságunkat és sikerességünket:
VUCA MINDSET

1

Vezetőként - és csapatként - a VUCA világban való boldogulás
az

egyén

múlik.

A

gondolkodásmódjának
VUCA

Prime

modell

alkalmazkodóképességén
kiválóan

alkalmas

ennek

kialakítására.
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GROWTH MINDSET (FEJLŐDŐ SZEMLÉLETMÓD)

A rögzült gondolkodásmód és a "már nem kell tanulnom"
gondolkodás a kudarc receptje. Ismerd meg a growth mindsetet,
és válj folyamatosan fejlődő egyénné - és csapattá.
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DIGITAL MINDSET

A technológiai eszközökkel teli világban mindig van egy új, csillogó
dolog,

amit

üldözni

lehet.

Megfelelő

gondolkodásmódra

van

szükségünk ahhoz, hogy a technológia a hasznunkra váljon, ne pedig
elvonja a figyelmünket.
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VEZETŐI BÁTORSÁG

A vezetőknek felelősséget kell vállalniuk a célokért, a kollégákért és a
vállalatért. Naponta nehéz döntéseket hoznak, mély konfliktusokat
kezelnek és kényes kérdéseket vitatnak meg. Akkor mégis miért olyan
ritka a bátorságról szóló beszélgetés?

Ez az e-book áttekintést ad a modern munkavállaló számára megfelelő
gondolkodásmódokról, és gyakorlati lehetőségeket mutat a vezetők és a
HR-szakemberek számára ezek fejlesztésére - személyes és szervezeti szinten
egyaránt.
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A VUCA világ
1 gondolkodásmódja

A világ, amelyben élünk:
Változó - ami most megfelelő, lehet, hogy egy
másodperc múlva már nem az; a dolgok
változnak.
Bizonytalan - nem tudjuk, mi, mikor, hogyan és
miért fog történni.
Komplex - túl sok tényező hat a valóságunkra;
nehéz értelmezni a tényezőket és hatásukat.
Kétértelmű - a dolgok tűnhetnek valamilyennek,
de aztán mégis nagyon mások lehetnek.
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Emlékezz a Mátrixra
Mi a valóság?
A Mátrix című filmben a világ egy alternatív valóságban élt. Amit tudtak
és ami valóság volt, az teljesen eltért egymástól. És amikor a
szimulációból a való világba kerültek, a képességeik és tapasztalataik
elavulttá váltak.
Bár mi nem szimulációban élünk (vannak, akik ezt vitatják), a VUCA-világ
valósága gyakran elavulttá teheti a régi paradigmákat.
Hiányoznak a világos válaszok
Ez nem csak az olyan globális eseményeknél van jelen, mint a
világjárvány vagy az ukrajnai háború, hanem a mi egészen hétköznapi
életünkben is. A tervek sebezhetővé válnak, a versenytársak akciói
kiszámíthatatlanok, és még a "Ki a versenytársunk?" kérdésre sincs
egyértelmű válasz.
A hagyományos módszerek már nem működnek
A vezetői magatartásformák is felülvizsgálatra szorulnak. A hagyományos
vezetés megkérdőjeleződik. A legjobb vezetők a formális tekintély nélküli
vezetés révén érnek el sikert. Az erőforrások és a kompetenciák gyakran
csak egy másik szervezeti egységben vagy egy másik agilis csapatban
állnak rendelkezésre.
Az emberek új módokon dolgoznak
A munkavállalók új generációi a jó fizetés helyett célért akarnak
dolgozni; a 9-től 5-ig tartó munka helyett inkább akkor dolgoznának,
amikor nekik tetszik, az iroda helyett pedig inkább otthon dolgoznának
vagy szó szerint akárhol.
Az emberi figyelem ideje egyre csökken; mindig több kommunikációs
csatornán vagyunk elérhetőek, és ezek gyakran elvonják a figyelmünket.
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Alkalmazd a VUCA mindsetet
A VUCA mindset a gyors cselekvés és
alkalmazkodás képessége, az új problémák
hagyományos megoldásainak
megkérdőjelezése és az új fejleményekre való
odafigyelés.
Újra kell vizsgálnunk a gondolkodásmódunkat, és készen kell állnunk az új
megoldásokra, valamint a különböző működési módokra.
Nézz szembe a változékonysággal egy világos jövőképpel
Egy tiszta jövőkép vagy cél, a "Miért vagyunk a világon?" kérdésre adott válasz
összehangolja a csapatokat, hogy megtartsák az irányt, amikor a környezet
gyakori változásai miatt lehetetlen követni a lefektetett tervet.
A bizonytalanság kezelése megértés által
A világ olyan gyorsan változik, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy a
dolgokat természetesnek vegyük. A covid korlátozások és lezárások kezdetén ki
gondolta volna, hogy az emberek hibrid környezetben kívánnak dolgozni, és
inkább a távmunkát részesítik előnyben? A megértés azt jelenti, hogy figyelünk.
Figyelni a globális trendeket, szűrni az információkat és azonosítani a
relevánsakat. Meghallgatni a csapattagokat vagy az ügyfeleket, megszüntetni

V
U

a hagyományos hierarchiát. Gyakran a csendes csapattagoknak van ötlete a
legjobb megoldásra; a tapasztalat és a munkában eltöltött hosszú évek néha
kevéssé fontosak, mivel gyorsan elavulnak és idejétmúlttá válnak.
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Áttörés a komplexitáson az egyértelműség segítségével
Ebben a bizonytalan környezetben egyértelműséget kell teremtenünk.
Világosságot a csapat célját illetően, és az elvárások egyértelműségét
illetően is. Egyértelműséget a csapattagjainknak adott visszajelzésekben,
és abban is, hogy megértsük egymást és kérjünk visszajelzést a saját
fejlődésünk érdekében.

C

Cselekedjünk agilisan, amikor kétértelműséggel szembesülünk
Ha világos célunk van, igyekszünk megérteni és megkérdőjelezni a status
quo-t, ha világos irányokat és visszajelzést akarunk adni, akkor
agilisabban kell változtatnunk működésünkön. Az agilitás az a képesség,
hogy gyorsan tudunk változtatni, gyorsan felülvizsgáljuk az
előrehaladásunkat, és gyorsan módosítjuk a terveinket. Azt is jelenti, hogy
feladjuk a tökéletességre való törekvést, ünnepeljük a hibákat,

A

amelyekből tanulhatunk, és javítjuk a folyamatot vagy a terméket. Az
agilitás azt is jelenti, hogy bátran kísérletezzünk.
Tudj meg többet a VUCA világ valóságáról és kihívásairól Bartek
Wrzosek-től, a DEVELOR Poland ügyvezető igazgatójától.
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Vezetők a VUCA Mindset
felé vezető úton
Gondold át újra a munkamódszereidet.
Lehet, hogy elavultak.
Egy modern vezetőnek nehéz dolga van. Azok a módszerek, amelyekkel
felettesei vezették őt, sok esetben nem relevánsak. Gyakran
próbálkozással kell az új megoldásokat megkeresnie.
Gondolj arra, hogyan delegálod a feladatokat. Inkább az elvárt
eredmény legyen világos, mint a követendő eljárás.
Légy figyelemmel az általad kitűzött határidőkre. Ahelyett, hogy
azt mondanád, hogy ma délután 5-ig, mondd azt, hogy reggel
9-ig: lehet, hogy a csapattagod inkább este vagy hajnalban
dolgozik.
Adj gyakran visszajelzést - ez nemcsak a munkatársaidnak,
hanem neked is segít. Idővel jobban megérted majd az
elvárásokat.
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Vezetők a VUCA Mindset
felé vezető úton
Gondold újra a meetingjeidet.
Nézd át a napi, heti és havi rutinjaidat, ezek közé tartozhatnak a
következő gyakorlatok:
Tarts rövid visszatekintő, retrospektív megbeszéléseket, ahol
szisztematikusan megvitatjátok, hogy mit kell elkezdeni, mit kell
abbahagyni és mit kell folytatni a működés során; törekedjetek a
folyamatos fejlesztésekre.
Tarts még rövidebb megbeszéléseket minden nap, és röviden
beszéljétek meg: mit értek el az egyes csapattagok tegnap, mik
a mai teendők, és kinek miben van szüksége támogatásra.
Legyenek csapatnormák a rendelkezésre állásra és a
kommunikációs csatornákra vonatkozóan; ki mikor és milyen
csatornákon keresztül érhető el? Ez jelentősen növeli az
elkötelezettséget és az eredményeket.
Legyenek egyéni megbeszélések a visszajelzések és a
jövőképhez való igazodás megerősítéséért, valamint a bizalom
kiépítése érdekében.

Jó stratégia, ha újragondolod a meetingeket: Tarts gyakrabban rövidebb,
intenzívebb megbeszéléseket. Ez az ügyfélmegbeszélésekre is vonatkozik gyakran három 20 perces virtuális találkozóval többet lehet elérni, mint egy
egyórás személyes találkozóval. Természetesen, amikor a kapcsolatépítés
folyamatában vagyunk, a személyes találkozó megalapozza a
zökkenőmentesebb távoli (remote) online vagy telefonos kapcsolattartást.
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HR tevékenységek a
vezetők támogatására
Népszerűsítsd a jövőképet - minden lehetséges csatornán
Beszélj a megatrendekről, amelyek a jelenünket alakítják; oktasd
csapataidat és vezetőidet a munkavállalói elvárások
változásáról.
Teremts tereket a gondolkodásmód formálására
Támogasd a VUCA gondolkodásmódot viták és célzott
megbeszélések révén. Hagyd, hogy az emberek kérdéseket
tegyenek fel, és adj nekik lehetőséget a véleményformálásra.
Szervezz VUCA mindsettel kapcsolatos képzéseket.
Támogasd a vezetőket erőfeszítéseikben
Segíts a vezetői rutinok újratervezésében, a csapatnormák
kialakításában, az új tárgyalási struktúrákban, a kommunikáció új
módjaiban.
Teremts tereket a vezetői gyakorlatok egymás közötti
megosztására.
Kérj visszajelzést, és érdeklődjetek az elkötelezettség szintjéről, a
csapattagok aggályairól.
Ünnepeld az eredményeket, ünnepeld a legjobb gyakorlatokat,
ünnepeld a hibákat, amelyek a tanulási folyamattal és a
szervezet fejlesztésével járnak.

Vedd fel velünk
a kapcsolatot!

Találd meg az utat a VUCA mindset
elsajátításához szakértőinkkel.
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VUCA Prime Navigator
Teremts egy világos jövőbeli
állapotot, amelyet el szeretnél
érni.

Tegyél fel kérdéseket a
helyzet teljes megértése
érdekében.

Győződj meg róla, hogy
tömör, motiváló és célt ad a
vállalkozásodnak,
csapatodnak.

Aktívan hallgasd meg a
különböző nézőpontokat
(törd meg a
siló-gondolkodást).

Kapcsold össze a
tevékenységeidet ezekkel a
stratégiai célokkal.

Kezdeményezz
párbeszédet, mielőtt döntést
hozol.

A változékonyság
kezelésére

VÍZIÓ
AGILITÁS
segít a kétértelműségek
leküzdésében

Fogadd el a változásokat és
alkalmazkodj hozzájuk
gyorsan.
Értékelj és változtass
rendszeresen.

Nézz szembe a
bizonytalansággal

MEGÉRTÉS
EGYÉRTELMŰSÉG
kulcsfontosságú a
komplex környezetben
való tájékozódáshoz

Kommunikál világos,
egyértelmű módon.
Egyszerűsítsd a folyamatokat
a világos fókusz érdekében.
Adj azonnali visszajelzést.

Mindig az ügyfelet tartsd
szem előtt.
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A
FEJLŐDŐ
2
szemléletmód

A felgyorsult világban elvárják tőlünk,
hogy folyamatosan tanuljunk és
fejlődjünk, hogy relevánsak maradjunk
a piacon. A growth mindset, a fejlődő
szemléletmód fontos szempont, amely
megkülönbözteti a győzteseket a sport
és az üzleti élet világában. Te is tudnál
profitálni belőle?
13

A fogságban tartott tigris
A kihívás erőt szül.
Valószínűleg láttál már tigrist az állatkertben. Mit tudsz mondani az
életéről? Milyen az őt körülvevő környezet? Egyrészt kényelmes,
megbízható és biztonságos. Másrészt valószínűleg sivár és unalmas. Ha
elképzelsz egy tigrist, aki a dzsungelben él, az élete egészen más.
Nehezebb

és

veszélyesebb,

tele

van

kudarcokkal,

kihívásokkal,

erőfeszítésekkel és kockázatokkal, de tele van új felfedezésekkel és
kalandokkal is.
Gyakori, hogy a fogságban tartott állatokat nem lehet szabadon
engedni,

mert

a

vadonban

elpusztulnának,

pedig

ugyanolyan

képességekkel (izmok, karmok, fogak, szőrzet) születtek, mint vadon élő
társaik. A biztonságos és megbízható ketrec nem ad elég lehetőséget a
tanulásra és a fejlődésre. Csak a dzsungel okozta nehézség, a kudarc, a
kihívás és az erőfeszítés teszi lehetővé, hogy a tigris tanuljon és elsajátítsa
a szükséges képességeket.
Ha visszatekintesz az elmúlt két évre, vagy akár a jelen kihívásaira,
valószínűleg úgy érzed, hogy folyamatosan a dzsungelben vagy. Sokan
úgy érezhetik, hogy az élet vagy a körülmények kényszerítették őket,
ahelyett, hogy maguk választották volna az izgalmakat. Akárhogy is,
érdekes látni, hogy a hasonló képességekkel és körülményekkel
rendelkező

emberek

hogyan

veszik

a

dzsungelt

és

fejlődnek

folyamatosan, vagy ha az élet eseményei kényszerítik őket, a válságot
tanulássá és lehetőséggé változtatják. Míg mások a ketrec biztonságát
választják, és megrekednek egy szinten, vagy bármilyen negatív
esemény esetén lefelé tartó spirálba kerülnek.
De mi lehet ennek az oka?
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Fejlődő vagy Rögzült?
Kétféleképpen látni ugyanazt
Carol Dweck a Stanford Egyetemről a New York-i
iskolákban dolgozó kollégáival kereste a választ a
kérdésre.
Átfogó kísérletük eredményeként arra a
következtetésre jutottak, hogy két
gondolkodásmód létezik: a rögzült és a fejlődő
szemlélet.

Nézd meg, ahogy Carol Dweck
bemutatja a stanfordi kutatás lenyűgöző
eredményeit.

A rögzül szemléletet az a meggyőződés jellemzi, hogy az
olyan emberi tulajdonságok, mint a személyiség vagy az
intelligencia nem változtathatók meg, és ez a személyt
állandó önigazolásra készteti. A merev
gondolkodásmóddal rendelkező emberek élete az
iskolában, később a munkahelyükön és a kapcsolataikban
is a bizonyítgatásról szól. Minden helyzetet vizsgának
tekintenek. Ennek következtében gyakran úgy érzik, hogy
megbuktak, ha valami rosszul sikerül. Ezért csak akkor
tudnak egy feladatot elvállalni vagy stabilan teljesíteni, ha
az biztosan megerősíti az önképüket.

A másik oldalon a fejlődő szemléletmód azt állítja,
hogy az alapvető emberi tulajdonságok és készségek
megfelelő idő- és energiabefektetéssel fejleszthetők. A
fejlődő szemléletmóddal rendelkező emberek azok,
akik a nehéz helyzetekben meglátják a lehetőséget és
a kihívást, és hisznek abban, hogy szenvedélyes
erőfeszítéssel messzebbre juthatnak, mint azt valaha is
elképzelték.
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A “Még nem” ereje
A growth mindset lényege, hogy elfogadja, hogy időbe telik, amíg
kibontakoztatjuk a bennünk rejlő lehetőségeket.

"Nem vagy elég okos ahhoz, hogy megoldd ... vagy csak még nem
oldottad meg?" Milyen erőteljes szó ez a kis "még".

Ha egy nehéz feladat vagy kihívás során csak annyit teszel, hogy
emlékezteted magad arra, hogy "még" nem tudod megoldani (de
képes leszel rá, ha időt és energiát szánsz rá), akkor már megtetted az
első lépést a növekedési gondolkodásmód felé.

Amint nem aggódsz tovább a meglévő képességeid bizonyításán,
nyitottabbá válsz a kihívásokra, és készen állsz arra, hogy több
erőfeszítést fektess be.

A kudarcokat kihívásként fogod fel, ami bátorságra ösztönöz, és nem
annak jeleként értelmezed, hogy nem vagy elég tehetséges és alkalmas.
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Vezesd őket a
Growth Mindset felé
Ahhoz, hogy fejlődést lehessen látni az
emberektől, példát kell mutatnod mutasd meg a tanulásra és fejlődésre
irányuló hozzáállásodat.
Ezen túl támogatnod kell a kollégáidat abban, hogy kilépjenek a
komfortzónájukból, és a fejlődés útját válasszák. Légy proaktív, és ne
hagyd, hogy az élettől várják a lökést, hanem támogasd őket abban,
hogy maguk tegyék meg a szükséges lépéseket.
Ennek egyik lehetséges módja, hogy olyan feladatokat delegálsz nekik,
amelyek újak, és kihívást jelentenek, és a fejlődés felé tereled őket.
Ügyeljünk azonban arra, hogy a feladat ne legyen túl nagy kihívás, és ne
haladja meg messze a képességeiket. Ebben az esetben ugyanis
könnyen pánikzónába kerülhetnek, ami szintén gátolja a fejlődésüket.
Ha azt látod, hogy a kollégák stagnálnak, vagy bizonytalannak
érzik magukat, illetve negatív, védekező magatartást tanúsítanak,
a következő kérdések segíthetnek abban, hogy a rögzült
szemléletmódjukat a fejlődés irányába tereljük:
●

Milyen lehetőségeket rejt magában ez a helyzet?

●

Milyen megoldásokat látsz erre a kihívásra?

●

Hogyan lehet a legjobbat kihozni ebből a helyzetből?

●

Mit tanultál ebből az esetből?

●

Mit csinálnál másképp legközelebb?

●

Hogyan érhetnénk el még jobb eredményeket?

●

Hogyan fejleszthetnéd a képességeidet, hogy teljesíteni tudd ezt a
kihívást?
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A HR támogatja a
Growth Mindsetet
Legyen a folyamatos fejlődés a
mindenki számára követendő stratégia.
HR-szakemberként vagy képzési és fejlesztési szakértőként sokat tehetsz
egy olyan kultúra előmozdításáért, amelyben a személyes fejlődés nem
csak egy szép szlogen vagy kötelező tanfolyamok sorozata, hanem
valóban menő és divatos része mindenki gondolkodásának.
Egy széles képzési portfólió, egy tanulási módszer vagy akár egy olyan
tehetség menedzsment program, amely a különböző fejlesztési
igényekre reagál, mind-mind megalapozza ezt.
A fejlődés kultúráját tovább lehet ápolni az alábbiakkal:
●

gamifikációs elemekkel (ranglisták, jelvények, nyilvános ünneplés)
ellátott belső tanulási verseny indítása,

●

rendszeres "tippek a növekedéshez" hírlevelek küldése olvasási
javaslatokkal, videókkal vagy videoelőadásokkal (TED és egyéb),

●

a kollégák személyes növekedési és sikertörténeteinek megosztása
a rendelkezésre álló belső csatornákon keresztül.

●

vagy a fejlődő szemléletmód megalapozására szolgáló,
kifejezetten a growth mindset elsajátítását célzó workshopok
szervezése.

HR szakemberként sokat tehetsz azzal is, ha támogatod a vezetőket
abban, hogy képesek legyenek a fejlődő szemléletmód felé terelni a
kollégáikat.

Vedd fel velünk
a kapcsolatot!

És beszéljük meg, hogyan lehet kialakítani
nálatok a fejlődő szemléletmód kultúráját.
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Fixed Mindset
Az intelligencia
állandó

Az okosnak tűnni vágyáshoz
vezet, és ezért…

Growth Mindset
Az intelligencia
fejleszthető

A tanulási vágyhoz vezet, és
ezért...

… kerüli
a kihívásokat.

… vállalja a
kihívásokat.

…könnyedén
feladja.

… kitart az akadályok
ellenére is.

… az erőfeszítést
értelmetlennek látja.

… az elsajátításhoz
vezető útként látja az
erőfeszítést.

… figyelen kívül hagyja
a negatív visszajelzést.
… fenyegetve érzi
magát mások sikere
miatt.

… képes tanulni
a kritikából.
… tanulságokat és
inspirációt talál
mások sikerében.

3

A DIGITÁLIS
GONDOLKODÁSMÓD alkalmazása

A digitalizáció és az automatizálás
egyaránt megváltoztatja az üzleti világot
és a magánéletünket. A digitális
gondolkodásmód, a Digital Mindset segít
abban, hogy a technológiai fejlődést a
saját hasznunkra fordítsuk olyan módon,
hogy a kezünkben maradjon az irányítás,
és ne a technológia irányítson bennünket.
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Alakítsd előnyödre a
Digitalizációt
A világjárvány és a munkamódszerekben bekövetkezett változások távmunka, hibrid munka, online konferenciák, hogy csak néhányat
említsünk - még azokat is ebbe az irányba terelték, akiknek a munkája
korábban csak kis mértékben kapcsolódott a technológiához.
Akár tetszik, akár nem, életünket áthatja a digitális technológia.
Ha bölcsen és tudatosan használjuk, akkor megkönnyítheti az életünket
és nagy mértékben növelhetik a hatékonyságunkat. Valószínűleg
vannak olyan rutinszerű vagy automatizálható tevékenységek,
amelyeket mindenki gyorsabban és hatékonyabban tudna elvégezni a
technológia segítségével. Vagy még ezen túlmenően, a technológia
megtehetné ezt helyettünk.
A digitalizáció másik aspektusa, hogy a különböző digitális megoldások,
online platformok és alkalmazások sokszínűsége és száma
megsokszorozódott. Ez egyrészt óriási lehetőséget teremt arra, hogy
mindenki megtalálja a munkájához és céljaihoz legjobban illő eszközt,
másrészt viszont a lehetőségek végtelen száma megnehezíti a választást
és a döntést is.
És végül, de nem utolsósorban tisztában kell lennünk az érem másik
oldalával is: a digitális technológia túlzott használata által okozott
veszélyekkel, és azzal, hogy mit tehetünk ellenük.
Szükségünk van egy digitális gondolkodásmódra, Digital Mindsetre amely
segít eligazodni a technológiai megoldások dzsungelében, ugyanakkor
biztosítja, hogy megtaláljuk az egyensúlyt és elkerüljük a túlzott
használatot.
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Mi a Digital Mindset?
És hogyan segíthet neked az alkalmazása?
A

digitális

gondolkodásmód

az

a

képesség,

hogy

a

mindennapi

tevékenységeket és szokásokat digitális szemszögből vizsgáljuk; tudatosan
eldöntjük, hogy mit és milyen mértékben digitalizáljunk, és nem utolsósorban
ennek megfelelően választjuk ki a megfelelő digitális eszközöket.
Véleményünk szerint tehát a tudatosság, a döntés és a tudatos választás
kombinációját jelenti.
Lássunk egy példát arra, hogyan fejleszthetjük digitális gondolkodásmódunkat.
Jó kiindulópont lehet, ha megnézzük a rendszeres napi tevékenységeinket. Van
olyan

tevékenység,

amelyet

gyakran

végzel,

és

valamilyen

okból

problémásnak találsz? Talán azért, mert túl manuális, túl időigényes vagy
túlságosan ismétlődő? Válassz ki egyet, ami különösen fájdalmas és hátráltatja
a teljesítményedet.
Határozd meg a tevékenység problémás területeit, és azt is, hogy milyen ideális
helyzetben lehetne ezt a tevékenységet technológiai támogatással elvégezni.
Például lehet, hogy van egy rendszeres jelentés, riport amelyet jó lenne
automatikusan exportálni egy rendszerből ahelyett, hogy minden hónapban
kézzel kelljen elvégezned az Excelben. Képzeld el az ideális állapotot. Ezután
gondolkodj el a lehetséges megoldásokon, amelyekkel elmozdulhatsz az ideális
állapot felé. Segíthetne egy mobilalkalmazás? Van olyan kollégád, aki
jártasabb a digitális technológiákban, és támogatni tudna téged? Vagy a
főnöködhöz vagy az informatikai osztályhoz kell fordulnod a technológiai
fejlesztés ötletével?
Meg fogsz lepődni, ha megtudod, hogy a legtöbb hatékonysági problémára,
amellyel a mindennapi munkád során szembesülsz, már van valamilyen
könnyen elérhető technológiai megoldás.
A

legfontosabb,

hogy

tudatosan

álljunk

hozzá

mindennapi

tevékenységeinkhez, és keressük a digitális technológia felhasználásának
lehetőségeit hatékonyságunk javítására.

22

Digitális
Vezetők
Ismerd fel a problémát, kezdd magaddal,
és kezdeményezz párbeszédet.
A vezetőkkel szembeni alapvető elvárás, hogy a lehető legjobb
teljesítményt hozzák ki csapatukból. Ez az emberek irányítása mellett a
megfelelő technológia tudatos használatát is jelenti.
Vezetőként fontos, hogy feltegyük magunknak a következő
kérdéseket:
●

Az a technológia, amelyet a csapatom jelenleg használ, segíti-e
őket abban, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak?

●

Vannak olyan területek, ahol más technológiát kellene használni?

●

Vannak olyan tevékenységek, amelyeket a technológia
támogatásával hatékonyabban lehetne végezni?

●

Vannak olyan munkafolyamatok, amelyeket automatizálni
lehetne?

●

Mi lenne az ideális állapot, amelyet a technológia segítségével el
lehetne érni?

●

Milyen lehetőségeink vannak?

●

Mit lehet tenni az egyéni felelősségi körön belül?

●

Ki tudná támogatni az ilyen kezdeményezéseket a szervezeten
belül?

●

Hogyan viszonyulnak a kollégáim a digitális technológiákhoz?

●

Milyen a kollégáim digitális készségeinek szintje?

●

Szükségük van-e támogatásra vagy fejlesztésre ezen a területen?
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Digitális
HR
HR-szakemberként a saját digitális gondolkodásmódod a szervezet számos
szintjén és sokféleképpen kritikus jelentőségű.
HR-szolgáltatások nyújtása digitális gondolkodásmóddal
Egyrészt belső szolgáltatóként te felelsz azokért a HR-rendszerekért, amelyeket a
munkatársak naponta használnak - legyen az HR-adatbázis, bérszámfejtő
rendszer, teljesítményértékelési platform vagy 360 fokos értékelő eszköz.
Alkalmazz ügyfélközpontú megközelítést, és folyamatosan törekedj arra, hogy
ezeket az eszközöket minden oldalról a lehető leginkább felhasználóbaráttá
tedd.
Gondold végig, mire van szüksége a kollégáidnak, hogy produktívak és
elégedettek legyenek.
A vezetés és a HR közös felelőssége annak biztosítása, hogy a munkatársak
számára a megfelelő támogatás és technológia álljon rendelkezésre a covid
járvány okozta munkamódszer-változás, például a távmunka vagy a hibrid
munka esetén.
Segítsd a munkatársakat a változáshoz való alkalmazkodás folyamatában
A digitális gondolkodásmódra való átállás nem könnyű. Számos képzés áll
rendelkezésre - házon belül vagy külső szakértővel. Mind a készségfejlesztő - az
egyes eszközök használatára vonatkozó -, mind a szemléletformáló
programokra nagy szükség van. Tedd ezeket elérhetővé a csapatok számára.
Válj te is digitális szakemberré
Az előző oldalon leírt megközelítést ajánljuk neked is - tedd hatékonyabbá a
saját mindennapi munkádat. Hol fogod kezdeni?

Vedd fel velünk
a kapcsolatot!

Beszéljük meg konkrét igényeidet
És személyre szabott megoldást adunk
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Bátor
4
Vezetők

Nem tudunk félelem nélkül élni. A
félelem természetes reakció egy
támadásra, amikor váratlan helyzetbe
kerülünk. Ha a félelmeink vezérelnek
bennünket, nem lehetünk jó vezetők.
Azáltal válunk jó vezetőkké, hogy
bátran vállaljuk a félelmeket.
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Ragadd Meg a
Bátor Új Világot
A CÉLOK kitűzése, vagy a kapott vállalati elvárások kommunikálása az
munkatársaink felé elsősorban azért jelenthet kihívást, mert ez egy választás:
elsősorban a vállalatunk vagy a saját csapatunk képviselői vagyunk?
Ha nem képviseljük valódi meggyőződéssel,
hogy az elvárások teljesíthetők, ha kollégáink
nem bíznak bennünk, mi magunk gyengítjük a
siker lehetőségét. A küldetésbe vetett hit és a
vezetőbe vetett bizalom nélkül a kihívást jelentő
célok elérése szinte lehetetlen.

Semmi sem segít a
tervek
megvalósításában
annyira, mint az erős
hit.

Őszintén és egyenesen visszajelzést adni szintén nem könnyű feladat, mert
nem tudhatjuk, milyen lesz a reakció, mennyire lesz elfogadó vagy ellenséges
a kolléga, mennyire lesz nyitott vagy védekező. Gyakran a reakciótól való
félelmünkben inkább nem mondjuk ki, amit gondolunk, ezzel megfosztva
kollégánkat attól a lehetőségtől, hogy megismerje véleményünket, és így
változtasson.
Sokan mondják, hogy náluk nincsenek KONFLIKTUSOK. Nehéz elképzelni egy
csapatot véleménykülönbségek, eltérő értékek, ellentétes érdekek és
kommunikációs problémák nélkül. Ahogy egy belgyógyász barátunk mondja:
"nincsenek egészséges emberek, csak rosszul vizsgált betegek". Nincs
károsabb, mint a konfliktusokat a szőnyeg alá söpörni és a látszólagos "békét"
fenntartani, mivel ez tartósan mérgező környezetet teremt minden érintett
számára.
A DÖNTÉSEK késleltetése bizonytalanságot teremt. Sőt, súlyosan aláássa a
vezető

elfogadottságát,

mivel

a

bizonytalanság

és

határozatlanság

benyomását kelti a körülötte lévőkben. A halogatás egyik oka, hogy úgy
érezzük, nem vettünk figyelembe minden szempontot és fontos tényezőt,
vagy hogy döntésünk negatívan fog hatni valakire vagy egy csoportra.
Minden döntés választás, amelynek vannak nyertesei és gyakran vesztesei is.
A döntés elmaradása nem old meg semmit, csak elmélyíti a problémákat.
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A vezetők építik a
bátorság kultúráját
A vezetőknek nemcsak példaképeknek kell lenniük, hanem a bátorság
kultúráját is ki kell építeniük. Így lehetséges ez:
Építsd ki az elszámoltathatóságot
Az elszámoltathatóság azt jelenti, hogy mindenki felelősséget vállal a
célokért és tervekért, nem csak "elfogadja" vagy "elszenvedi" azokat.
Vezetőként gondoskodj arról, hogy mindenki felelősnek érezze magát és
számon kérjék.
Segítsd elő az egészséges konfliktust
A konstruktív konfliktus segít jobb megoldást találni. Bátorítsd az
embereket, hogy hangot adjanak a kritikának és az egyet nem értésnek,
ugyanakkor segítsd őket abban, hogy ne vegyék személyeskedésnek.
Várd el és bátorítsd a proaktivitást
A munkatársak proaktivitása és kezdeményezőkészsége nélkül nincs
előrelépés. A proaktivitás nem csupán jó ha van, hanem támogatni is
kell. Figyelmeztető jel, ha nem születnek ötletek és javaslatok.
Tartsd fenn az inspiráló légkört
A jó légkör nagyon alapvető követelmény egy munkahelyen. Tévhit,
hogy a humor és a viccek nem a munkahelyre valók; a nyugodt légkör
és a jó emberi kapcsolatok inspirálnak minket, és olyan közösséget
adnak, ahová tartozni akarunk, és ahová minden nap jó hangulatban
érkezünk.
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Fess egy vonzó jövőképet
Egy vezetőnek vonzó szándékkal és jövőképpel is rendelkeznie kell,
ami nem tévesztendő össze a célokkal. Miért dolgozunk, mit akarunk
kínálni ügyfeleinknek, mit akarunk közösen létrehozni? Ezek olyan
kérdések, amelyekről érdemes egy ideig beszélgetni.
Megéri a bátorságot? Sok ezer idős és tapasztalt ember nem
tévedhet: a bátor élet jobb és boldogabb életet jelent.
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Ajánlások
a HR számára
A bátorság kritikus vezetői kompetencia.
Egyrészt mindenkinek a fókuszában kell lennie, és világosan meg
kell értenie a jelentését, fontosságát és tulajdonságait.
A HR felelős a bátorság előmozdításáért és a vezetők képzéséért,
hogy hogyan legyenek bátor vezetők. Ez egy gondolkodásmód,
de vannak hozzá kapcsolódó készségek, amelyeket ki kell
képezni.
A HR sok mindent tehet a vezetői bátorság erősítése érdekében:
Kezdeményezz a félelmekről és a bátorságról szóló beszélgetést
a vezetők körében - ha nem érzed magad kényelmesen ennek
levezetésében, hívj meg egy szakértőt.
Szervezz workshopokat és tréningeket a vezetői bátorság
témakörének feldolgozására és/vagy hozz létre aszinkron
forrásokat a vezetők számára, hogy mélyebben elmerülhessenek
a témában.

Vedd fel velünk
a kapcsolatot!

Nézd meg, hogy a vezetők hogyan érhetnek
el jobb eredményeket bátorsággal!
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Vezetői Bátorság Octagon©
Önértékelés
A vezetői bátorság 8 területén kérdezd meg magadtól a következőket:

1/ Milyen félelmek korlátoznak engem abban,
hogy jobb legyek?
2/ Mit nyerhetnék, ha nagyobb kockázatot
vállalnék?
Pl. “Milyen félelem korlátoz abban, hogy gyorsabban alkalmazkodjak a
változásokhoz? Milyen félelem korlátoz abban, hogy jobban
kommunikáljak másokkal?

változások

célok

következmények kezelése

kommunikáció

nyilvános
szereplések

visszajelzés

döntések

konfliktusok
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Egyéneket és
csapatokat
fejlesztünk a
munkahelyen.
Csatlakozz közelgő
eseményeinkhez!

Kövess minket LinkedIn-en
és Facebook-on.

Vedd fel velünk
a kapcsolatot!

Segíts vezetőidnek és
csapataidnak a siker
elérésében!

Mastering Mindset
Útmutató a sikerhez egy bizonytalan világban
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