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Niniejsza publikacja jako ebook została udostępniona do bezpłatnej
dystrybucji dla fundacji Edukacja Finansowa Crown® (www.crown.org.pl)
w ramach działań statutowych organizacji. Ma ona służyć wszystkim
osobom dotkniętym skutkami Koronawirusa w obszarze utraty pracy, konieczności zmiany zawodowej oraz w celach edukacyjnych. Osoby, dla
których ta publikacja była pomocna i będą miały pragnienie wesprzeć
działania statutowe fundacji zapraszamy na https://crown.org.pl/wsparcie
zgodnie ze słowami Pisma Świętego „ochotnego dawcę Bóg miłuje”.
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Wstęp
Praca jest nieodzownym elementem naszej codzienności.
Przez blisko 25 pierwszych lat życia uczymy się, by przygotować się do jak
najlepszego wykonywania interesującej pracy za jak najwyższa stawkę.
Decyzje o wykonywanym zawodzie podejmujemy w bardzo młodym wieku, nie zawsze w oparciu o solidne podstawy, jakimi są nasza osobowość,
zainteresowania, umiejętności i wyznawane wartości. Czasem wybieramy zawód pod wpływem nacisku rodziny, rówieśników, trendów na rynku,
a czasem kierując się gwarancją stałości zatrudnienia czy bezpieczeństwa
finansowego.
Zbyt często, w naszej codziennej
pracy zawodowej, nie jesteśmy zadowoleni z rodzaju wykonywanej
pracy, sposobu pracy, wynagrodzeń, czasu pracy, kultury organizacji itp. Nie zawsze możemy łatwo
zidentyfikować powyższe czynniki
dyskomfortu. Natomiast zauważamy męczące nas symptomy niedopasowania zawodowego i wtedy
w naszych głowach powstaje pytanie: może powinienem zmienić
pracę?
Bardzo często za takim pytaniem
stoją okresowe problemy i trudności, jakie napotykamy w naszym
miejscu pracy. Najczęściej te problemy z czasem zanikają, a my szybko dostosowujemy się do tych, początkowo niekomfortowych, warunków.
Zdarza się, że rozwiązaniem naszych problemów w pracy będzie zmiana
stanowiska w firmie albo jego modyfikacja. Czasami ktoś może myśleć, że
wybrał zły zawód, cała jego edukacja poszła na marne, kiedy tak naprawdę
wystarcza zmiana zakresu obowiązków.
Czasami dopada nas znużenie i zmęczenie wykonywanymi czynnościami.
Dzieje się tak, gdy nasza naturalna chęć rozwoju i nauki nowych rzeczy nie
jest zaspokojona.
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Wstęp

Niekiedy remedium na nasze problemy jest znalezienie nowego pracodawcy, ale zdajemy sobie sprawę, że w pewnych sytuacjach nie będzie to dobre
ani nawet możliwe rozwiązanie.
Natomiast jeżeli jesteśmy dobrymi pracownikami, czyli solidnie i w dobrym
tempie wykonujemy swoją pracę, ale w firmie:
RR
RR
RR
RR

nie widzimy możliwości osobistego rozwoju,
brak jest dobrych i bezpiecznych warunków do wykonywania pracy,
brak jest odpowiedniej kultury,
nie ma możliwości sprawiedliwych i adekwatnych do wykonywanej
pracy wynagrodzeń,

wtedy właściwym krokiem jest szukanie nowego pracodawcy.
Nowa firma czy instytucja przede wszystkim powinna być bliższa temu,
jacy my jesteśmy i jakie mamy oczekiwania od pracy, w ramach dotychczas wykonywanego zawodu.
Nie zawsze jednak zmiana pracodawcy będzie wystarczającym rozwiązaniem. Czasami modyfikacja musi mieć bardziej głęboki charakter i trzeba
będzie zmienić rodzaj wykonywanej pracy, czyli przekwalifikować się. Taki
proces nie jest łatwy do przeprowadzenia, wymaga poważnych nakładów
zarówno czasowych jak i finansowych, ale dla niektórych ludzi jest po prostu niezbędny.
Niniejsze opracowanie służy rozpoznaniu, kiedy konieczna jest diametralna zmiana zawodu. Poniżej wymienione są symptomy, które na taką konieczność wskazują. Nie wszystkie muszą występować łącznie, by głęboka
modyfikacja była konieczna. Czasami już jeden z tych symptomów jest wystarczającym powodem do zmiany zawodu, a czasami trzeba, by wystąpiły
łącznie. Przejdźmy teraz do omawiania tych symptomów.
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ROZDZIAŁ 1

Utrata pasji
i chęci do pracy
Pomyśl o tym momencie, gdy rozpoczynałeś pracę w danej firmie. Zapewne
byłeś podekscytowany codziennie wstając i wychodząc do pracy. Godziny
w firmie mijały jak z bicza strzelił, czułeś się potrzebny i wierzyłeś w to, co
robisz. Praca miała dla ciebie głęboki sens i przynosiła satysfakcję.
Jeżeli od tego czasu sytuacja zmieniła się na tyle, że nie chce ci się wstawać
rano z łóżka, w niedzielę już jesteś chory na samą myśl o poniedziałkowym
powrocie do pracy, nie możesz dobrze spać, myślisz o swojej pracy jak życiowej karze, to może to być sygnał wypalenia zawodowego, ale równie dobrze zwykłego przemęczenia, na które najlepszym lekarstwem jest więcej
zdrowego odpoczynku. Warto wtedy rozważyć zmianę stylu życia, tak by
znaleźć czas na prawdziwy relaks i regenerację.
W przypadku gdy nasze przemęczenie wynika z nadmiaru obowiązków zawodowych, trzeba o tej sytuacji szczerze rozmawiać z pracodawcą, przedstawiając mu nasze argumenty. Niestety, podejmując takie rozmowy musimy być przygotowani na najgorszy scenariusz, czyli na niezrozumienie
z jego strony i w konsekwencji na rozstanie z nim.
Ale może się też zdarzyć, że głównym powodem notorycznego zmęczenia
jest utrata pasji i chęci do pracy. Jeżeli twoje prawdziwe życie zaczyna się
dla ciebie w piątek i kończy w niedzielę wieczorem, to może być to oznaką,
że to konkretne zajęcie zawodowe, które wykonujesz, straciło rację bytu.
Gdzieś po drodze została zagubiona pasja, autentyczna motywacja i dlatego chodzenie do pracy nie przynosi ci już prawdziwej satysfakcji.
Taka praca może nadal przynosić ci pieniądze i uznanie, możesz jeszcze
siłą rozpędu odnosić w niej pewne sukcesy. Niestety, na dłuższą metę nie
da się ukryć postawy braku zaangażowania, ani przed współpracownikami,
ani przed szefem.
Jest to bardzo duży problem i dlatego warto zastanowić się nad przyczynami takiego stanu rzeczy. Głębsza analiza przyczyn powinna pokazać ci, czy
jest to czas na zmianę pracodawcy, czy raczej na zmianę rodzaju wykonywanej pracy.
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Utrata pasji i chęci do pracy

Powodami do zdecydowanych działań powinny być:
RR utrata pasji wynikająca z rozczarowania danym zawodem,
RR brak odpowiednich predyspozycji do jego wykonywania,
RR brak poczucia głębszego sensu tego, co się robi.
Nie ma co zwlekać, bo w tym przypadku czas działa na twoją niekorzyść.
Możesz mieć mnóstwo obaw, możesz się nawet bać tego, co przyniesie ci
przyszłość, może przerażać cię ilość czasu, pieniędzy i wysiłku, który trzeba będzie włożyć w przekwalifikowanie się. Jednak zachęcam cię do działania, bo twoje poczucie satysfakcji z codziennej pracy, poczucie bezpieczeństwa zawodowego jest ważniejsze od tymczasowych niewygód, jakie może
spowodować przekwalifikowanie się.
Teraz spróbujmy trochę szerzej przeanalizować przyczyny utraty pasji
w pracy zawodowej.
Przyczyny mogą być różne:
RR Rozczarowanie czynnościami, które w ramach tego zawodu trzeba
wykonywać, a do których nie mamy predyspozycji i o których istnieniu na etapie wyboru nie mieliśmy pojęcia.
RR Niedopasowanie naszej osobowości do głównych czynności, jakie
wynikają z danego zawodu.
RR Nadmierny stres.
RR Rozczarowujące warunki finansowe w całej branży.
To tylko niektóre z licznych powodów. W dalszej części opracowania omówimy dokładniej te zagadnienia.
Zwykle utrata pasji nie pojawiła się znikąd. Być może:
RR Okres zakochania się w nowej pracy szybko u ciebie minął, bo po
prostu to kim jesteś, co wiesz i umiesz robić, jest niedopasowane
do tego, co robisz w pracy. Po okresie przyuczania i wdrażania się
w nowe obowiązki okazało się, że praca, którą wybrałeś w Twoich
marzeniach, wyglądała inaczej. Czyli twoje wyobrażenie o pracy
zderzyło się z brutalną rzeczywistością. Brak lub utrata pasji do
czegoś co robisz jest ważną wskazówką do tego, że należy zmienić
zawód.
RR Może u ciebie, na tym konkretnym stanowisku, twoje pragnienie, by
pracować w konkretnym zawodzie czy zespole ludzi, nie spotkało
się z twoim wewnętrznym potencjałem i dlatego nigdy tak naprawdę nie pojawiła się u ciebie długoterminowa pasja.
RR Jeżeli zmieniałeś pracę już kilka razy z rzędu i nie czułeś, że następuje rozwój, nie przychodzi awans czy podwyżka, to może warto
się zastanowić, czy wykonując dany zawód, jesteś w miejscu swojego powołania zawodowego.
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Utrata pasji i chęci do pracy

RR Twoja wydajność pracy jest znacznie niższa niż innych osób, które wykonują te same czynności. Dodatkowo, jeżeli nie lubisz większości czynności, jakie trzeba systematycznie wykonywać, to może
być to istotną wskazówką, że przyczyną braku pasji nie są warunki
zewnętrzne, ale twoje wewnętrzne uwarunkowania.
Rozpatrzmy dwa przykłady niedopasowania:
RR Załóżmy, że jesteś zdecydowanym introwertykiem, który pracuje
w dziale handlowym. Stanowisko wymaga od ciebie częstego kontaktu z ludźmi, dzwonienia i umawiania się na spotkania z nieznajomymi, prowadzenia trudnych rozmów oraz negocjacji handlowych, realizacji celów sprzedażowych. Taka praca nie jest najlepsza dla introwertyka. Oczywiście może ją wykonywać, ale będzie go
to bardzo wiele kosztowało, a efekty nigdy nie będą spektakularne. Problemem nie są warunki pracy, tylko twoje niedopasowanie
zawodowe.
RR Załóżmy, że jako introwertyk wykonujesz pracę, na której się dobrze znasz i jeżeli nikt ci nie przeszkadza, jesteś sobie w stanie ze
wszystkim poradzić, a zakończenie jakiegoś zadania sprawia ci dużą
satysfakcję. Niestety, integralną częścią twej pracy jest nieustanna,
szybka zmiana zadań, zwierzchnicy ciągłe odrywają cię od jednego
zadania i każą natychmiast przechodzić do drugiego. Na dodatek
współpracownicy często zasypują cię pytaniami i skutek jest taki,
że mało rzeczy skończonych jest na czas. Wtedy problemem może
nie być to, co robisz, tylko nieodpowiednie warunki pracy.
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Utrata pasji i chęci do pracy

Pytania
¨¨ Co jest twoją pasją w pracy? Jaka praca, jakie czynności uważasz za
swoja pasję?
¨¨ Czy możesz powiedzieć, że w obecnej swojej pracy działasz z pasją?
¨¨ Jeśli nie, to proszę spróbuj określić co u ciebie spowodowało utratę pasji.
¨¨ Czy w świetle powyższego powinieneś poprosić szefa o modyfikację zestawu obowiązków?
¨¨ Czy lepiej w twoim przypadku będzie zmienić pracodawcę?
¨¨ Czy najlepszym dla ciebie rozwiązaniem byłaby zmiana zawodu?
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Nadmierny stres
Kolejnym symptomem, który wskazuje na szybka konieczność działania
w sferze zawodowej, jest stres. Pozwól, że podzielę się z tobą moja historią.
W mojej pracy w dużej organizacji pozarządowej miałem często okazje do
częstego podejmowania nowych wyzwań, do nauki, do poznawania nowych
ludzi, do rozpoczynania nowych procesów.
Ta możliwość częstych zmian szczególnie na początku procesu pracy była
dla mnie bardzo cenna. Pokonywałem nowe wyzwania, awansowałem na
kolejne stanowiska i w końcu doszedłem do samego szczytu w hierarchii
organizacji.
Po 8 latach na szczycie, świadomie zrezygnowałem z przywództwa, by
znowu stać się specjalistą. Stało się tak, ponieważ gdzieś w połowie mojej
kariery dyrektorskiej zdałem sobie sprawę, jak bardzo niszczy mnie stres
i przemęczenie.
Wstawałem wcześnie rano i już zaraz po ósmej intensywnie działałem
w pracy. Miałem wiele spotkań służbowych i dużo pracy własnej, dlatego
trudno było mi się ze wszystkim uporać na czas. Z tego powodu byłem
bardzo sfrustrowany. Dodatkowo miałem niejednokrotnie do rozwiązania
trudne problemy natury personalnej w dużym zespole pracowników i wolontariuszy (te łatwiejsze rozwiązywane były na niższych szczeblach), które
powodowały wiele stresu. Dochodziły do tego regularne wyjazdy krajowe
i zagraniczne, które przynosiły nowe projekty i zadania do realizacji, ale
i powodowały zaległości. Nie było to wszystko łatwe, ale jeszcze przez jakiś
czas dawało mi satysfakcję.
Wracałem do domu nieco po piątej. Jedliśmy razem kolację, a potem do
godziny dwudziestej przeznaczałem czas dla małych wtedy dzieci. Potem
był czas na rozmowę z żoną i znowu zasiadałem do pracy przy komputerze,
mniej więcej od 21. do 24. I tak było codziennie, nawet w weekendy.
Narastał u mnie stres i przemęczenie wynikające z nadmiaru pracy, powstających zaległości i konieczności rozwiązywania problemów personalnych.
Ten narastający stan spowodował u mnie bunt organizmu i chorobę. Mimo
cierpienia, jakim jest choroba cieszyłem się, bo miałem chwilę wytchnienia.
Wtedy zrozumiałem, że coś jest nie tak.
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Nadmierny stres

Wiedziałem, że muszę zacząć działać, by coś zmienić w moim życiu zawodowym, które jest nierozerwalne z moim życiem osobistym. No i zmieniłem: zacząłem delegować znacznie więcej zadań, ograniczać nowe projekty
i w ten sposób przyszło trochę wytchnienia. Po jakimś czasie wróciła pasja
do wywierania wpływu i przywództwa.
Stres dotyczy każdego z nas w mniejszym lub w większym stopniu. Jest
nieodzownym i bardzo naturalnym elementem naszego codziennego życia.
To sposób, w jaki nasz organizm reaguje na nowe wyzwania i ciągłe zmiany.
Zarówno te pozytywne, jak i negatywne.
Kiedy znajdujemy się w sytuacji dla nas stresującej, w naszym organizmie
dochodzi do mnóstwa reakcji na poziomie komórkowym. Nadmierny lub
długotrwały stres wpływa na nasze funkcjonowanie fizjologiczne, myślenie,
zachowanie i emocje.
Istnieje wiele konsekwencji nadmiernego i/lub długotrwałego stresu. Jeżeli
praca cię nadmiernie stresuje i eksploatuje, to będziesz bardziej podatny
na choroby. Kiedy zaczniesz częściej niż zwykle chorować, to być może
organizm daje ci sygnał, że czas na zmiany. Czasami już samo myślenie
o stresujących cię sytuacjach w pracy, może wywołać bezsenność, ból głowy czy brzucha, ogólne rozdrażnienie.
Okazuje się, że jako Polacy jesteśmy jednym z najbardziej zestresowanych
narodów w Europie, więc prawdopodobieństwo tego, że problem stresu dotyczy i ciebie, jest bardzo duże.
By móc radzić sobie ze stresem w pracy powinniśmy dobrze zdiagnozować
jego źródła. Wtedy można zacząć wprowadzać jakieś konkretne sposoby
jego unikania.
Ogólnie ze stresem można sobie radzić poprzez lepszą organizację pracy,
zwiększanie wydajności, ale też ćwiczenia fizyczne, pływanie, siłownię, czy
szczere rozmowy z przyjaciółmi. Jeżeli te metody nie pomagają i by się odstresować zaczynasz sięgać po alkohol lub inne niewłaściwe zachowania,
wiedz, że jesteś już na równi pochyłej do poważnych problemów. Koniecznie
musisz coś zmienić. Przede wszystkim poszukaj pomocy profesjonalisty, idź
do psychologa, terapeuty. Następnie lub jednocześnie zmień stanowisko
albo zawód.
Stanowisko zmieniamy, jeżeli stres jest spowodowany przeciążeniem, gdy
pracy jest po prostu za dużo. W takiej sytuacji trzeba rozmawiać z szefem
i poprosić o dodatkową osobę do pomocy. Należy od razu zasugerować, które czynności powinny być przekazane komuś innemu. Jeżeli twój zwierzchnik nie może niczego zmienić, wtedy jesteś zmuszony zmienić pracodawcę,
bo twoje zdrowie jest ważniejsze. Jako trener rozwoju osobistego często
mam klientów, którzy albo są na granicy wypalenia, albo już przeszli długą, kosztowną i skomplikowaną terapię, by wyjść z depresji. Jak wszyscy
doskonale wiemy, stres przyczynia się do wielu chorób fizycznych, głównie
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związanych z układem krążenia, chorobami nowotworowymi, układem pokarmowym czy psychicznych. Nie pozwól na to, by stres w pracy dorowadził cię do takiego stanu.
Jeśli konieczna będzie zmiana firmy, to proszę pamiętaj, że w większości
przypadków poszukiwanie nowego pracodawcy nie jest ani szybkie, ani
proste.
Bez dobrego poznania siebie, czyli tego jaki jesteś, bez uświadomienia sobie swoich aktualnych potrzeb, bez poznania źródeł swojej prawdziwej wartości, trudno będzie ci urealnić swoje oczekiwania zawodowe. A bez tego
nie będziesz mógł określić swoich oczekiwań co do pracy i pracodawcy.
Gdy już dobrze poznałeś swoją wartość i realnie ustawiłeś swoje oczekiwania warto zabrać się za profesjonalne poszukiwanie pracy. Na tym etapie
ważne jest, by zrobić dobry wywiad po to, by nie wpaść z deszczu pod rynnę. Dowiedz się jak najwięcej o nowej firmie, zakresie obowiązków itp.
Pomocna może być lektura książki „Szukam pracy z Panem Bogiem”, do
nabycia nabycia online https://crown.org.pl/sklep.
Niestety, w niektórych przypadkach zmiana pracodawcy nie pomoże, bo
problem jest w po twojej stronie, a dokładnie w tym, że po prostu nie robisz
tego, do czego zostałeś stworzony. Pozwól, że podzielę się z tobą historią
mojej klientki Asi. Wcześniej studiowała ona anglistykę i naprawdę dobrze
nauczyła się języka, co po studiach pozwoliło jej dostać się do pracy w jednym z centrów usług wspólnych, które prowadziło księgowość dla różnych
firm zagranicznych.
Asia pełniła tam funkcję asystentki zarządu. W pracy miała nie tylko obowiązki typowo sekretarskie (odbieranie telefonów, kupowanie biletów, umawianie spotkań), ale też załatwiała wiele spraw dla szefa obcokrajowca.
Prowadziła prostsze projekty, załatwiała wiele spraw formalnych. Bardzo
dużo satysfakcji sprawiała jej możliwość częstego kontaktu z ludźmi. Miała
w tej firmie wiele do powiedzenia, czuła się doceniana i potrzebna.
Prezes, widząc jej skuteczność, pewnego dnia powiedział: „Chciałbym nasze usługi księgowe sprzedawać również firmom polskim. By to było możliwe, najpierw potrzebujemy zbudować dział marketingu. Asiu, czy chcesz
zostać szefową działu marketingu?”.
Asia, niewiele się zastanawiając, zgodziła się. Co prawda na marketingu
kompletnie się nie znała, ale pomyślała, że to tylko kwestia wiedzy, a wiedzę się opanuje.
Ścieżka kariery Asi szybko zaczęła prowadzić ją tam, gdzie nie chciała
zajść. Ponieważ jakość jej pracy pozostawiała wiele do życzenia, z szefowej działu marketingu spadła na pracownika działu marketingu, a potem
na jeszcze bardziej szeregowego pracownika, podległego innemu pracownikowi. Całymi dniami siedziała przy komputerze. Odczuwała ciągły stres
KIEDY KONIECZNA JEST ZMIANA ZAWODU?
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i narastające niezadowolenie szefów z jej pracy. Brak sukcesów, negatywne
uwagi, niedocenianie ze strony zwierzchników w konsekwencji spowodowały popadnięcie w depresję.
Na szczęście skorzystała z całkiem dobrej terapii psychologicznej i powoli
wychodziła z choroby. Ktoś z rodziny powiedział jej o mnie, o mojej pracy z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu, więc Asia niezwłocznie
zgłosiła się, by pracować nad zmianą zawodową. Przez Internet wykonała
profesjonalne testy i spotkała się ze mną w Warszawie na ich omówieniu.
Testy pokazały jej, jak wielkim błędem było wejście w nowy zawód marketingowca. Asia nie miała wcześniej pojęcia, że o sukcesie w tej pracy decyduje
kreatywność, pomysłowość, umiejętność analizowania danych liczbowych.
Uświadomiła sobie, że marketing to co coś więcej niż wiedza. Do marketingu potrzeba dodatkowo odpowiedniej osobowości i sporego zestawu różnych umiejętności. To przede wszystkim świeżość pomysłów, umiejętność
pisania tekstów reklamowych, to często zdolność projektowania dużych
kampanii reklamowych itp. Asia tych naturalnych zdolności i umiejętności
nie posiadała. Ponieważ szukała winy w sobie, dlatego niezwykle cenne
było dla niej zdiagnozowanie, dlaczego nie powiodło się jej w marketingu.
W trakcie indywidualnego szkolenia, jakie przeprowadziłem dla Asi, nie
tylko zrozumiała, dlaczego się jej nie udało w dziedzinie marketingu, ale
dowiedziała się, w czym jest naprawdę dobra. Jej mocną stroną był ekstrawertyzm, zdolności werbalne, empatia, zdolność do zachęcania innych,
autentyczne angażowanie się w życie innych ludzi. To doprowadziło nas
do wspólnego wniosku, że może być bardzo dobra w dziedzinie coachingu
i szkoleń.
Nabycie profesjonalnych umiejętności coachingowych kosztuje kilkanaście
tysięcy złotych. Ponieważ Asia przeszła przez kosztowną terapię, w czasie
której jakiś czas nie była w stanie pracować, to takich pieniędzy na ten moment nie posiadała. Dlatego trzeba było wymyślić dla niej jakieś rozwiązanie przejściowe. Zaproponowałem poszukanie pracy asystentki zarządu, bo
skoro ta praca wcześniej dawała jej sporo satysfakcji i była w niej naprawdę
dobra, to nie miało sensu szukanie czegoś innego. Dało jej to czas potrzebny na uzbieranie pieniędzy i edukację.
Podobnie może być z tobą, droga do wykonywania nowego zawodu może
być długa. Gdy już wiesz, że potrzebujesz zmienić zawód, musisz mieć świadomość, że nie dzieje się to z dnia na dzień i że nie możesz sobie pozwolić
na szukanie po omacku. By nie popełnić błędu warto zrobić profesjonalne testy, np. Kompas Kariery Crown®, a nawet zainwestować w coaching
kariery.
Pamiętaj o tym, by skorzystać z tych narzędzi, gdy jeszcze poziom twojego
stresu nie zaburza twojej samooceny na tyle, żeby nie dało się wytyczyć
nowego kierunku w oparciu o testy.
KIEDY KONIECZNA JEST ZMIANA ZAWODU?
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Stres rujnuje zdrowie, lepiej walczyć z nim na wczesnym etapie.
Może zastanawiasz się: Czy mój poziom stresu zagraża mojemu zdrowiu?
Jeżeli odczuwasz mocny stres, warto skonsultować się z psychologiem czy
psychiatrą, dysponują oni odpowiednimi narzędziami do pomiaru stresu.
Istnieją też profesjonalne testy, jakie firma Sedlak&Sedlak robi dla dużych
grup pracowników, przy użyciu których bada się stres zawodowy. Poniżej
przedstawię kilka wniosków z ich badań z dnia 17.05.20161. Stres przez nie
badany ma kilka wymiarów. Poszczególne aspekty tego stresu oraz jego braku opisane są w poniższej tabeli, której autorką jest pani Joanna Kłosowska.
Nazwa skali

Wysoki wynik

Niski wynik

Konflikty
interpersonalne

W pracy panuje atmosfera
walki i rywalizacji. Pracownicy
odnoszą się do siebie
nieżyczliwie, a czasami
nawet wrogo. Często mają
poczucie braku akceptacji
i otrzymują bardzo małe
wsparcie ze strony swoich
współpracowników.

Pracownicy doświadczają
pozytywnych kontaktów
interpersonalnych w pracy.
W ich miejscu zatrudnienia
panuje atmosfera życzliwości
i współpracy. Pracownicy
czują się akceptowani
i wspierają nawzajem swoje
pomysły.

Jakość organizacji
pracy

Pracownicy napotykają
trudności w realizowaniu
swoich obowiązków
zawodowych. Mają
poczucie, że ich praca jest
niewłaściwie rozplanowana
i nieskoordynowana.
Nie posiadają informacji
koniecznych do wykonywania
pracy. Realizację zadań
zakłócają błędne procedury
i instrukcje funkcjonujące
w organizacji. Pracownicy
otrzymują sprzeczne
polecenia i często nie
mają jasności co do tego,
kto powinien decydować
o zakresie ich obowiązków
zawodowych.

Wiąże się z efektywną
organizacją pracy. Pracownicy
mają dostęp do wszelkich
informacji, potrzebnych do
realizowania obowiązków
zawodowych. Posiadają
kluczowe informacje
dotyczące ich pracy.
Otrzymują jasne i adekwatne
instrukcje. Przełożeni nie
zakłócają procesu pracy i nie
przeszkadzają w realizacji
zadań.

Pracownicy nie wiedzą
dokładnie, czego się od nich
wymaga. Ich zadania, zakres
odpowiedzialności i obowiązki
Klarowne
nie są jasno wyznaczone
zdefiniowanie
i zdefiniowane. Nie otrzymują
zakresu obowiązków
informacji zwrotnej, co robią
i odpowiedzialności
dobrze, a co źle. Nie są
im znane kryteria, według
których jest oceniana ich
praca.

Pracownicy mają jasne
poczucie swojej roli
zawodowej. Wiedzą
dokładnie, czego oczekuje
od nich przełożony, znają
zakres swoich obowiązków
i uprawnień. Otrzymują
jasną informację zwrotną, co
robią dobrze, a co źle. Znają
kryteria, według których są
oceniani.

1 https://badaniahr.pl/biblioteka/art/id/90/kwestionariusz-do-badania-stresu-zawodowego
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Nazwa skali

Wysoki wynik

Niski wynik

Poczucie kontroli

Pracownicy mają mały wpływ
na swoją pracę i sposób jej
wykonywania oraz warunki,
w jakich pracują. Istotne
decyzje podejmowane są bez
ich udziału, a ich sugestie
nie są brane pod uwagę
przez przełożonych. Nie
mają wpływu na organizację
pracy, jej tempo oraz godziny
pracy. Mają ograniczony
dostęp do narzędzi
potrzebnych im do pracy.

Pracownicy posiadają dużą
kontrolę nad sposobem,
warunkami i wynikami
pracy. Mają m.in. wpływ
na zlecane im zadania
i sposób ich realizacji, tempo
wykonywania pracy, dostępne
narzędzia i godziny pracy.
Uczestniczą w podejmowaniu
decyzji dotyczących firmy,
a przełożeni są otwarci na ich
pomysły i sugestie.

Obciążenie pracą

Pracownicy doświadczają
nadmiernego obciążenia
pracą. Pracują bardzo
intensywnie, wielokrotnie
pod presją czasu, muszą
podejmować błyskawiczne
decyzje i szybko oceniać
sytuację. Ich praca wymaga
od nich znacznego wysiłku
i wytężonej uwagi.

Pracownicy nie muszą
pracować pod presją
czasu, nie są nadmiernie
obciążeni. Nie oczekuje się
od nich błyskawicznego
podejmowania decyzji.
Rozkład zadań oraz uwaga
i wysiłek, jakie muszą na nie
poświęcić, jest optymalny.

Możliwość realizacji
potencjału

Praca jest monotonna
i jednorodna, wymaga mało
wysiłku i zaangażowania.
Pracownicy mają
poczucie niespełnienia.
Czują, że ich praca jest
bezsensowna i mało
ważna, a ich kompetencje
i umiejętności nie są w pełni
wykorzystywane.

Praca stanowi wyzwanie,
daje szansę wykazania
się i popisania się
swoimi umiejętnościami.
Wykonywane zadania są
ciekawe i różnorodne,
a pracownicy mają poczucie,
że to co robią ma sens.

Konflikt wartości

Miejsce pracy wymusza na
pracownikach postępowanie
nieetyczne, niezgodne
z przepisami, nieakceptowane
przez innych, przeczące
uznawanym przez nich
wartościom.

Realizacja obowiązków
zawodowych nie wymaga
od pracowników zachowań
sprzecznych z ich
przekonaniami, wyznawanymi
zasadami, oraz z przepisami
prawa.

Stan zdrowia

Pracownicy odczuwają wiele
chorób i dolegliwości, które
mogły być spowodowane
przez warunki i wymagania
stawiane im w miejscu pracy.

Pracownicy nie skarżą się
na dolegliwości fizyczne
i choroby mogące wynikać
z warunków, w jakich pracują.

KIEDY KONIECZNA JEST ZMIANA ZAWODU?
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Nazwa skali

Wysoki wynik

Niski wynik

Fizyczne warunki
pracy

Pracownicy pracują
w warunkach
niebezpiecznych,
szkodzących zdrowiu
i samopoczuciu,
niekomfortowych. Brakuje
im sprzętu i narzędzi,
koniecznych do bezpiecznego
realizowania obowiązków
zawodowych. Pracę
utrudniają dodatkowo liczne
awarie i problemy techniczne.

Praca nie stwarza fizycznych
zagrożeń i niedogodności.
Pracownicy oceniają
warunki, w których
pracują, jako bezpieczne
i komfortowe. Nie maja
problemów z utrudnieniami
spowodowanymi przez
częste awarie lub problemy
techniczne.

Jeżeli widzisz, że sporo stwierdzeń z lewej kolumny jest prawdziwe w twoim przypadku, to warto zastanowić się poważnie nad zmianą pracy albo
zawodu.
Ponieważ te testy badają firmę czy instytucję, to trudno z nich wywnioskować, co odnosi się do stresu wywołanego niedopasowaniem zawodowym,
a co wynika z natury środowiska pracy. Zatem warto zrobić analizę siebie
samego: czy dany czynnik stresu, jaki mnie dotyka, wynika z natury zawodu, jaki wykonuję, czy wyłącznie ze środowiska pracy.
Dla przykładu przyjrzyjmy się środowisku pracy handlowców. W działach
sprzedaży powszechna jest duża rywalizacja i brak współpracy. Dzieje się
tak dlatego, że firmy, zatrudniające wielu handlowców i stawiając im cele
sprzedażowe, uzależniają wynagrodzenia od ich osobistego wyniku.
Pracownicy w takim dziale nie będą sobie nawzajem pomagać, bo nie leży
to w ich interesie. Jeżeli bycie najlepszym wiąże się z gratyfikacją finansową
czy nagrodami rzeczowymi, to nikt z pracowników nie posiada motywacji,
by komukolwiek pomagać. W niektórych firmach rywalizacja ma charakter
międzyzespołowy i wtedy dany zespół ma
motywację, by udzielać sobie nawzajem
wsparcia. Po to, by wygrać.
W marketingu i handlu często mamy do
czynienia ze stresem wynikającym z nierealistycznego stawiania celów przez kierownictwo. Jeżeli jeszcze firma ma politykę, że co roku 10% handlowców, uzyskujących najsłabsze wyniki, jest zwalnianych,
to receptę na stres mamy gotową.
Jeśli jesteś w podobnej sytuacji, gdy mimo
wszelkich starań nie osiągasz wyników,
to prawdopodobnie stres, jaki odczuwasz,
KIEDY KONIECZNA JEST ZMIANA ZAWODU?
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wynika z twojego niedopasowania do pracy w handlu, niż z samej kultury
organizacyjnej firmy.
W analogiczny sposób trzeba sobie zadać pytanie w stosunku do każdego
z wymiarów stresu:
RR Czy to ja sobie nie radzę?
RR Czy problem jest z pracodawcą?
RR A może to środowisko pracy, jakie on stworzył, nie jest dla mnie
właściwe?
Pomaga w tym refleksja nad tym, jak sobie radzą inni pracownicy w twojej
firmie. Może u nich ten aspekt środowiskowy nie generuje stresu?
Jeśli wykluczymy środowisko pracy, problemy z szefostwem, to trudności
może generować twoje niedopasowanie zawodowe, brak pewnych cech
osobowości, które decydują o sukcesie. Jeżeli nie masz tego, co niezbędne,
by dobrze sobie radzić z wymogami danej profesji, to wtedy jest to bardzo
poważny wskaźnik do rozważenia zmiany zawodu. W takim wypadku warto
będzie zainwestować w test Kompasu Kariery®, by uzyskać odpowiedź na
pytanie dlaczego nie idzie mi dobrze w obecnej czy poprzedniej pracy oraz
jak najszybciej rozpocząć przekwalifikowanie się.

Pytania
¨¨ Czy jestem osobą podatną na stres?
¨¨ Jak reaguję na długotrwały lub intensywny stres?
¨¨ Co jest głównym czynnikiem stresu w mojej pracy?
¨¨ Jakie są wtórne czynniki stresu w mojej pracy?
¨¨ Co mogę zrobić już dzisiaj by załagodzić objawy stresu?
¨¨ Co mogę zrobić już dzisiaj w mojej w pracy, aby zmienić sytuacje na
mniej stresującą?
¨¨ Co mogę zrobić w okresie miesiąca w mojej w pracy, aby zmienić sytuacje na mniej stresującą?
¨¨ Czy moje powyższe działania w kierunku zmniejszenia stresu są w mojej
ocenie wystarczające?
¨¨ Jeśli okaże się, że konieczna jest zmiana zawodu, to jak się do tego
przygotuję?

KIEDY KONIECZNA JEST ZMIANA ZAWODU?
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Niewłaściwy wybór
ścieżki zawodowej
na etapie edukacji
Kiedyś dawno temu zajmowałem się pracą ewangelizacyjną wśród studentów medycyny. Gdy prowadziłem z nimi różne rozmowy, wielokrotnie okazywało się, że często są na studiach medycznych dlatego, że naciskali na
to ich rodzice, również lekarze. Oni tak naprawdę nie chcieli studiować medycyny, woleliby uczyć się czegoś innego, często nie bardzo wiedząc nawet
czego konkretnie. Stało się tak, ponieważ od dzieciństwa byli prowadzeni
przez rodziców lub członków rodzin w kierunku studiowania medycyny.
Rozmawiając ze studentami często słyszałem, że chcą rzucić studia. Osobom
uczącym się na trudnych kierunkach studiów często mogą pojawiać się takie myśli. Jeżeli edukacja nie idzie w parze z twoimi zainteresowaniami, to
bardzo trudno będzie zdobyć solidną wiedzę z danej dziedziny, która potem
uczyni z ciebie dobrego fachowca.
W głowie takiego studenta powstanie pytanie: „Po co się tak strasznie męczyć?”. Typowa odpowiedź, podawana przez dorosłych młodym adeptom
wiedzy to: „Męczysz się dla pieniędzy. Męczysz się, bo dany zawód ma dobre perspektywy”. Tylko, że jeżeli ktoś niechętnie zdobywa wiedzę, to też
niechętnie będzie ją poszerzał, w rezultacie czego nie zostanie wybitnym
fachowcem.
Czy chciałbyś mieć do czynienia z takim lekarzem, nauczycielem czy duchownym? Wszyscy bardzo łatwo rozpoznajemy wśród nas tych ludzi, którzy swój zawód wykonują z powołaniem. Z takimi chcemy mieć do czynienia, chcemy z nimi współpracować, jesteśmy skłonni dobrze im zapłacić za
ich usługi. Natomiast zwykłych zarabiaczy pieniędzy traktujemy podejrzliwie, rezygnując z ich usług.
Wielu ludzi zdobywa kwalifikacje zawodowe kierując się wyznacznikiem finansowym. Jednak jeżeli dana osoba nie ma predyspozycji do danego zawodu, to wybitnym fachowcem nie zostanie, a co za tym idzie, jej gratyfikacja nie będzie taka, jak się tego spodziewała. Sama motywacja finansowa
KIEDY KONIECZNA JEST ZMIANA ZAWODU?
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nie zastąpi pasji czy umiłowania tego, co się robi i nie będzie wystarczająca
do osiągnięcia biegłości w danym fachu.
Często ludzie wybierają studia czy szkołę przygotowującą do zawodu
w oparciu o to, że do tej czy innej szkoły wybierają się ich dobrzy koledzy,
najbliższa przyjaciółka, chłopak, brat czy siostra. Takie podejście do wyboru
zawodu jest naiwne, raczej nie kończy się dobrze. Przeważnie kończy się
robieniem tego, czego nie kochamy.
Jeżeli dzisiaj męczysz się nadmiernie, bo kiedyś w młodości źle wybrałeś
i nie jesteś w stanie pokochać tego, co robisz, to twoje życie zawodowe
i często osobiste będzie wielkim zmaganiem. Warto coś zmienić, warto
zawrócić z tej prostej drogi do wypalenia zawodowego, do rozczarowania
pracą, życiem, sobą. Warto odkryć swoje prawdziwe zainteresowania zawodowe, przyjrzeć się umiejętnościom, czy to naturalnym czy wyuczonym,
poznać potencjał, jaki tkwi w osobowości i odkryć swoje powołanie.
Tkwienie w sytuacji, która nie stwarza ci dużej szansy na sukces, bo nie
pracujesz w oparciu o swoje predyspozycje, będzie zazwyczaj marnowaniem potencjału, jaki dał ci Stwórca.
Bardzo trudno będzie ci rozwijać się, będąc zmuszonym do ciągłego działania w oparciu o swoje słabe strony. Będziesz opornie zdobywać nowe umiejętności i zyskiwać coraz większą biegłość w swoim fachu. Ryzykujesz, że
inne osoby, które są lepiej wyposażone do danego zwodu, przewyższą cię
i pozbawią możliwości wykonywania obecnej pracy.
Szukanie optymalnego zajęcia metodą prób i błędów nie jest najlepszą strategią. Jeden z moich klientów powiedział mi wprost: „Przyszedłem do pana,
bo już mam dość szukania po omacku”. Jeżeli i ty jesteś w takiej sytuacji,
to skontaktuj się z jednym z trenerów Kompasu Kariery Crown® lub innym,
wyposażonym w odpowiednie narzędzia fachowcem, który będzie w stanie
określić twój potencjał i nauczy cię, jak go wykorzystać w pracy zawodowej.

Pytania
¨¨ Na ile dokonałeś samodzielnego wyboru ścieżki swojej edukacji?
¨¨ Kto miał wpływ na twoja ścieżkę edukacji i wybór zawodu?
¨¨ Gdybyś mógł zacząć jeszcze raz, to jaki kierunek szkoły/studiów byś
wybrał?
¨¨ Czy uważasz, że cały kierunek, który wybrałeś, jest chybiony?
¨¨ Czy jesteś w stanie znaleźć kierunek pokrewny do dotychczasowych studiów, by uczyć się i pracować zgodnie ze swoim powołaniem
i obdarowaniami?
KIEDY KONIECZNA JEST ZMIANA ZAWODU?
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ROZDZIAŁ 4

Bardzo trudno
mi sprostać wymogom
pracodawcy,
podczas gdy innym
przychodzi to łatwo
Trochę o tym mówiliśmy przy okazji stresu, ale teraz rozwiniemy ten temat.
Jeżeli w pracy ciągle widzisz, że innym idzie lepiej, że to co robią, nie męczy
ich tak bardzo, jak ciebie i robią to wiele szybciej czy dokładniej niż ty, to
może to znaczyć, że brak ci odpowiednich predyspozycji do wykonywania
danego zawodu.
Załóżmy, że pracujesz w księgowości i jednym z twoich zadań jest wprowadzanie danych z dokumentów. Spróbuj zmierzyć swoją wydajność i policz,
ile faktur w ciągu godziny jesteś w stanie wprowadzić. Sprawdź, ile jest
w nich błędów i ile czasu zajmuje ci skorygowanie tych błędów. Porównaj
twoje wyniki z wynikami kogoś na podobnym stanowisku.
Niektórzy ludzie są naturalnie wyposażeni w wysoką precyzję i znacznie lepiej niż pozostali nadają się do wprowadzania danych. Innym przychodzi to
z wielkim trudem, popełniają liczne błędy, są mało wydajni. Jeżeli należysz
to tej grupy osób, to przeanalizuj przyczyny swojej niższej wydajności:
RR być może twoja niższa niż przeciętna wydajność bierze się z niezdolności do bezwzrokowego pisania na klawiaturze,
RR być może nie potrafisz prawidłowo wprowadzać danych i potrzebujesz przeszkolenia,
RR być może nie potrafisz zapamiętać precyzyjnie danych, jakie znajdują się w dokumentach,
RR być może nie możesz pracować w warunkach i atmosferze pozbawionej relacji i twórczego działania.
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Określ te rzeczy i jeżeli w pomiarach wydajności wypadasz dużo gorzej, niż przeciętny pracownik, to
najpierw wytycz sobie ścieżkę rozwoju. Ustal sobie cel, np. w ciągu
następnego miesiąca po przyjściu
do domu siądę za komputer i będę
przez pół godziny dziennie ćwiczyć
swoją prędkość pisania na klawiaturze. Potrzebuję podnieść ją o co najmniej 30%, żeby innym dorównać.
Dziś znajdę sobie w Internecie odpowiedni program do nauki pisania
oraz do ćwiczenia koncentracji i będę siedział przy nim przez 15 minut codziennie przez najbliższy miesiąc. Jeżeli taki program poprawy wydajności
po miesiącu przyniósł poważne postępy, to wspaniale. Warto te wysiłki nadal kontynuować. Jeżeli natomiast twoje starania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, to wniosek będzie jeden: inni znacznie lepiej nadają się do
wprowadzania danych niż ty.
Wyobraź sobie, że to zajęcie zawodowe będziesz wykonywać przez kolejnych 20, a może nawet 40 lat. Nie doświadczysz zbyt wielu pochwał i będziesz ostatnią osobą, która uzyskuje podwyżkę. Jak będziesz się czuł wykonując takie zajęcie?
Jeżeli twoja wydajność znacznie odbiega od normy, bo inni pracownicy potrafią dłużej zachować koncentrację, potrafią lepiej zapamiętywać liczby
i potrafią szybciej pisać, to znaczy, że ty, wcześniej czy później, będziesz
pracownikiem do zwolnienia, więc lepiej już teraz zacząć planować zmianę zawodu. Musisz pamiętać że pracodawca ma sposoby mierzenia twojej
wydajności i będzie cię w stanie porównać z innymi pracownikami, albo
w mniej lub w bardziej obiektywny sposób dowiedzieć się o twojej niskiej
wydajności. Dlatego lepiej go poprosić o inne zajęcie.
Twoja niska wydajność może mieć przyczynę w twojej osobowości albo
w brakach w wiedzy lub umiejętności. Wiedzę można uzupełnić, umiejętności często też, choć nie zawsze, bo niektóre opierają się o twoje naturalne
predyspozycje. Natomiast osobowości co do zasady nie zmienisz.
Podsumowując, jeżeli mimo szczerych wysiłków nie jesteś w stanie sprostać
wymogom danej pracy, to należy zbadać jej zgodność z twoją osobowością.
Konieczne może być poszukanie innego zawodu, tak, by nowy zawód oparty
był na silnych stronach twojej osobowości i konkretnym zestawie talentów.
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Pytania
¨¨ Czy znasz swoją unikalną osobowość?
¨¨ Czy wiesz, jak w naturalny sposób reagujesz na ludzi?
¨¨ Czy wiesz, jak reagujesz na sytuacje?
¨¨ Czy wiesz, jak cechy twojej osobowości przekładają się na możliwości
zawodowe?
¨¨ Czy kiedykolwiek robiłeś sobie testy, badające potencjał twojej osobowości na rynku pracy?

Dowiesz się więcej na temat profesjonalnych testów
Kompas Kariery Crown® na www.kompaskariery.pl
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ROZDZIAŁ 5

Konflikt wartości
Każdy z nas ma pewne rzeczy w życiu, które są dla niego ważne, priorytetowe, czyli takie, z których za nic na świecie nie chce rezygnować.
Każdy człowiek ma nieco inny zestaw wartości, które są związane zarówno
z pracą, jak i z życiem osobistym. Dla niektórych z nas niezwykle ważna jest
możliwość awansowania, dla kogoś innego zdobycie szacunku czy uznania
w oczach otoczenia, dla jeszcze innych praca na świeżym powietrzu.
Wartości zmieniają się w czasie. Dla młodego człowieka wartością może
być rozrywka, ale potem, gdy zakłada rodzinę, naczelną wartością może
stać się rodzina, pieniądze na jej utrzymanie i czas wspólnie spędzany.
O wartościach często myślimy w sytuacji życiowego kryzysu, jak choroba
czy śmierć bliskiej osoby. Mało kto wie, że na tym samym poziomie stresu
znajduje się utrata pracy czy jej zmiana. Dlatego powinna być oparta na
solidnym fundamencie, jakim są nasze wartości. Czasami potrafimy sobie
samodzielnie określić wartości życiowe, a czasami będzie potrzebne będzie
zrobienie testu.
Warto uwzględniać wartości przy wyborze zawodu, bo mają one niezwykle
istotny wpływ na twoją satysfakcję zawodową.
Rozpatrzmy taką sytuację: jesteś młodym ojcem, dla którego najważniejsza jest żona i małe dzieci, którym poświęcasz dużo czasu. To jest twoja
wartość.
Twoją osobistą pasją są góry, które kochasz od najmłodszych lat. Chcesz
mieć radość z przebywania na świeżym powietrzu i podziwiania piękna
przyrody, bo jest to po prostu w twojej naturze. To również stanowi twoją
wartość.

Co powinieneś zrobić?
Planuj swoją karierę tak, by realizowanie pasji do wędrówek po górach było
możliwe. Zabiegaj o to, by nie pracować w weekendy. Najpierw mogą być
to jakieś krótkie wypady w góry w pojedynkę, a potem razem z rodziną.
Jeżeli nie zadbasz o możliwość realizowania swojej pasji wędrowania po górach, to z biegiem czasu doświadczysz konfliktu wartości i poczucia straty.
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Badania naukowe potwierdziły tezę, że zgodność kultury organizacyjnej
z naszymi osobistymi wartościami ma największy wpływ na naszą satysfakcję zawodową2.
Oczywistym jest, że konflikt wartości będzie przyczyniał się do powstawania stresu i obniżenia satysfakcji zawodowej i życiowej.
Niektórzy ludzie są w stanie funkcjonować mimo konfliktu wartości, a innym sprawia to niezwykle mocne dylematy. Między innymi dlatego w teście
Kompasu Kariery Crown® badamy niektóre z wartości, dzięki czemu można
zobaczyć, czy taki konflikt występuje.

Rozpatrzmy inne przykłady:
Załóżmy, że bardzo lubisz podróżować,
jest to jedna z twoich naczelnych wartości.
Starasz się o pracę w służbach mundurowych. Ponieważ często będzie to praca,
która nie daje swobody i możliwości brania dłuższego urlopu, dlatego będzie kłócić się z wartością, jaką są podróże. Nie
zawsze musi tak być, bo zależy to od rodzaju pracy mundurowej i zajmowanego
stanowiska, ale często tak będzie.
Jeżeli bardzo mocno kochasz podróżowanie, to może lepszym wyborem zawodowym byłaby dla ciebie chociażby branża
turystyczna. Wtedy mógłbyś zostać pilotem wycieczek zagranicznych, dzięki czemu podróżowałbyś nawet w ramach swojej pracy. Wadą tego rozwiązania
byłoby to, że przeważnie będą to te same, powtarzające się kierunki, ale
mógłbyś też dla swojej firmy eksplorować nowe miejsca i planować nowe
wyprawy. Oczywiście, by taka praca była możliwa, samo umiłowanie podróży nie wystarczy, trzeba mieć jeszcze odpowiednią osobowość, trochę
umiejętności organizacyjnych, zdolność do łatwego kontaktu z ludźmi i odporność na wiecznie niezadowolonych klientów.
Jeżeli jedną z twoich naczelnych wartości jest uczciwość, to będzie ci bardzo trudno pracować w środowisku skażonym korupcją. Potrzebne jest tu
rozeznanie, czy konflikt wartości dotyczy całej branży, czy tylko tego konkretnego pracodawcy.
Jeżeli dana branża jest tak przeżarta przez korupcję, że trzeba każdego
dnia stawać w konflikcie sumienia, to taki zawód należy zmienić.
2 Using Career Profiles to Differentiate Between Occupations and Predict Job Satisfaction,
1998 by Cheryl Toth, Ph.D., IBM Global Systems.
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Czasami wystarczałaby zmiana pracodawcy. Jeżeli w twoim otoczeniu nie
ma innego, uczciwego pracodawcy, to wtedy trzeba wziąć pod uwagę przeprowadzkę do innego miasta lub przekwalifikowanie się.
Przypatrzmy się jeszcze innemu przykładowi. Załóżmy że jedną z naczelnych wartości jest dla ciebie rodzina. Pracujesz w dziale sprzedaży, np.
jesteś przedstawicielem handlowym firmy, odpowiedzialnym za kilka krajów europejskich. Twoja praca polega na podróżowaniu. Prawdopodobnie
będziesz doświadczał ogromnego dyskomfortu, będąc ciągle w rozjazdach.
Do tego dojdzie stres, poczucie winy, tęsknota itp. W takim przypadku lepiej
zmienić branżę i zostać przedstawicielem handlowym na kilka województw,
sąsiadujących z twoim miastem. Wtedy rano wsiadasz w samochód i jedziesz w trasę, a wieczorem bądź na drugi dzień wracasz do domu. W ten
sposób likwidujesz lub minimalizujesz konflikt wartości.
Musisz pamiętać o tym, że zawsze jesteś narażony na potencjalny konflikt
wartości. Dzieje się tak, gdyż nie żyjemy w świecie idealnym, z idealnymi
ludźmi i sytuacjami. Chodzi o to, by znając swoje życiowe wartości, umieć
tak kierować swoim życiem, by było one maksymalnie zgodne a nimi.

Pytania
¨¨ Jakie są twoje życiowe wartości?
¨¨ Jakie są twoje wartości w miejscu pracy?
¨¨ Czy obecnie doświadczasz konfliktu w sferze wartości?
¨¨ Jakie zmiany mógłbyś wprowadzić w swojej pracy by uniknąć bądź zminimalizować konflikt wartości?
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ROZDZIAŁ 6

Za małe zarobki
Niektóre zawody są, niestety, słabo wynagradzane. Zwykle są to prace,
które nie wymagają jakichś konkretnych kwalifikacji. Na takie stanowiska
jest spora konkurencja pracownicza, co powoduje, że pracodawcy, wykorzystując sytuację, proponują niskie pensje.
Jeśli jesteś pracownikiem niskowykwalifikowanym i słabo opłacanym, to musisz przygotować
się na wysiłek, jakim będzie
ukończenie szkoły zawodowej,
policealnej lub kursów zawodowych. Dzisiaj można ukończyć
szkoły czy kursy zawodowe dla
osób dorosłych wieczorowo lub
w trybie zaocznym.
Jest też spora oferta szkół pomaturalnych, umożliwiająca zdobycie konkretnych umiejętności,
w których nauka odbywa się weekendowo. Podobnie jest ze studiami podyplomowymi. Warto ciągle uaktualniać swoją wiedzę i poszerzać swoje
umiejętności.
Jeżeli już pracujesz i czujesz, że jesteś słabo wynagradzany, bo bałeś się
przy przyjęciu do pracy negocjować wyższe wynagrodzenie, zawsze możesz szukać informacji o zarobkach.
Profesjonalne firmy opracowują takie raporty. Niestety są one płatne, ale
daje się wyszukać taką informację w Internecie, na przykład w serwisach:
https://zarobki.pracuj.pl/r/#!/survey/step-0
https://wynagrodzenia.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
Ponieważ czasami pracodawca część wynagrodzenia płaci ci przy pomocy
pewnych benefitów, dlatego warto je wycenić, by mieć pojęcie o tym, ile
tak naprawdę zarabiasz. Jeżeli masz wybór co do benefitów, to wybieraj
takie, które są dla ciebie przydatne. Szczególnie cennym benefitem mogą
być studia podyplomowe, samochód służbowy, którym możesz dojeżdżać
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bezpłatnie do pracy, czy korzystać za zgodą pracodawcy do prywatnych
celów, ubezpieczenie medyczne i wiele innych dodatków. Wszystko to
uwzględniaj, szacując twoje zarobki.
Jeżeli masz pewność, że nie jesteś wynagradzany odpowiednio, a twoja
wiedza jest dobrze poparta aktualnymi badaniami wynagrodzeń i wynika
ze znajomości aktualnej sytuacji rynkowej, jest to sygnał do zmiany pracy.
Jeżeli natomiast jesteś wynagradzany dobrze, ale pensja i tak nie odpowiada twoim potrzebom, to jest to sygnał do dwóch potencjalnych zmian.
Po pierwsze, rewizja wydatków osobistych, która będzie możliwa po stworzeniu budżetu domowego, zredukowaniu stałych obciążeń i codziennych
wydatków. Być może powinieneś nabyć wiedze i praktyczne umiejętności
ze strefy planowania i kontroli swoich finansów. Zachęcam cię do udziału
w Kursie Finansowym Crown® lub konferencji „Biblia o finansach”. Więcej
informacji znajdziesz na www.bibiliaofinansach.pl.
W innym przypadku będzie potrzebna zmiana zawodu na bardziej dochodowy. Trzeba jedynie szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteś
w stanie podołać obowiązkom w nowym zawodzie. Czy masz odpowiednie
predyspozycje do bycia np. kierownikiem czy dyrektorem? To pytania, które
potrzebują zbadania rynku, wsparcia profesjonalnego doradcy zawodowego, zrobienia testów. Tak by osiągnąć zamierzony sukces.
Zanim podejmiesz nowe studia, których ukończenie zagwarantuje ci lepszą
płacę, np. prawnicze czy informatyczne, to warto zbadać, czy masz odpowiednie predyspozycje do danego zawodu.
Jedna z trenerek rozwoju osobistego Kompasu Kariery® przeprowadziła testy dla pani Magdy, która zainwestowała lata ciężkiej, podyplomowej nauki
w to, by stać się adwokatem. Rozmowa była bardzo trudna, bo właśnie
zdiagnozowano u klientki raka i miała poczucie beznadziei. W trakcie rozmowy o jej praktyce adwokackiej okazało się, że najwięcej stresu wywołuje
u niej konieczność reprezentowania klienta w sądzie. Działo się tak, ponieważ w sytuacji stresowej, dynamicznie się zmieniającej, gdy trzeba szybko
reagować i elokwentnie się wypowiadać, pani Magda po prostu się gubiła.
Niestety nie miała odpowiednich predyspozycji do reprezentowania klientów na sali sadowej.
Natomiast test pokazał, że pani Magda ma całkiem dobre predyspozycje do
pierwszego kontaktu z klientem, do zarządzania ludźmi oraz bardzo duże
umiejętności pracy z dokumentami. Trenerka Kompasu zaproponowała jej
rozwiązanie, by pani Magda zatrudniła osoby, które na sali sądowej czują
się jak ryba w wodzie. Wtedy ona będzie mózgiem swojej kancelarii, będzie
spotykać się z klientami, rozpoznawać ich potrzeby, opracowywać podstawy prawne problemu, a w sądzie klienta reprezentować będzie ktoś inny.
Dziś pani Magda wyszła z raka i prowadzi dobrze funkcjonującą kancelarię.
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Wcześniej nie była świadoma, dlaczego sobie nie radzi jako prawnik. Dopiero
zdiagnozowanie tej sytuacji, oparte o testy osobowości, dało jej wiedzę, jak
kierować swoją karierą i pomogło odzyskać nadzieję. No i w końcu jej zarobki stały się adekwatne do wykształcenia, jakie posiada.
Niestety, nie zawsze taki plan naprawczy jest możliwy do przeprowadzenia.
Czasami trzeba sobie powiedzieć: „Mimo, że nadaję się na nauczyciela, to
jednak zarobki w tym zawodzie nie zaspokajają moich potrzeb. Może istnieje coś, do czego bym się nadał, a co jest lepiej płatne?” Zrobić plan działania i podążać w tym kierunku.

Pytania
¨¨ Czy kiedykolwiek zrobiłeś sobie budżet domowy? Czy określiłeś swoje
miesięczne/roczne potrzeby finansowe?
¨¨ Czy jesteś w stanie dokonać redukcji swoich wydatków?
¨¨ Czy twoje zarobki są dla ciebie zadawalające?
¨¨ Czy możesz osiągnąć wyższe zarobki w swojej pracy poprzez doszkolenie się, zdobycie dodatkowych kwalifikacji, specjalizacji?
¨¨ Czy konieczne jest przekwalifikowanie się?
¨¨ Kto może ci pomóc w tym procesie?
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ROZDZIAŁ 7

Profesja, na którą
zmniejsza się
zapotrzebowanie
na rynku pracy oraz
rosnąca konkurencja
w danym zawodzie
Rynek pracy jest bardzo zmienny, dlatego czasami zdarza się tak, że popyt
na specjalistów jakiejś branży powoli zanika. Kiedyś uznanym zawodem
był zecer, który składał teksty z gotowych, odlewanych czcionek. Ręcznie
budował linijki tekstu, potem z nich składał strony i tworzył matrycę, która była powielana wielokrotnie celem wydrukowania książki. Dzisiaj składem zajmuje się zupełnie inny specjalista – redaktor techniczny, który cały
o wiele bardziej skomplikowany skład robi przy pomocy programów komputerowych. Profesja zecera zniknęła z rynku. Ale dzięki temu, że zautomatyzowano część procesu wydawniczego, dziś druk jest znacznie tańszy
i szybszy.
Czy ubyło w związku z tym pracy dla redaktorów technicznych? Zdecydowanie
tak, ale wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów od publikacji elektronicznych. Dzieje się tak dlatego, że dzisiaj sporo informacji publikuje się
w Internecie czy na nośnikach elektronicznych.
Jeżeli wspomniany wyżej redaktor techniczny nie nauczy się układania tekstu na stronach internetowych, za jakiś czas może nie mieć co robić. Jest
tak dlatego, że obecnie, dzięki specjalnemu oprogramowaniu, umieszczanie treści w Internecie jest stosunkowo proste i zawód redaktora technicznego będzie stopniowo zanikał. Jeżeli pracujesz w zawodzie, który z powodu automatyzacji powoli traci rację bytu, trzeba czym prędzej coś zmienić.
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Profesja, na którą zmniejsza się zapotrzebowanie na rynku pracy oraz rosnąca konkurencja w danym zawodzie

Załóżmy, że pracujesz dorabiając jako kurier, który rozwozi przesyłki.
Prawdopodobnie za jakiś czas spora część pracy kurierów zostanie zastąpiona przez drony, które będą automatycznie dostarczać przesyłki do domów
prywatnych. Dron ląduje, zostawia przesyłkę, odlatuje, a automatyczny
doręczyciel informuje właściciela, że przesyłka właśnie została doręczona.
Oczywiście, trudnej tak będzie przesyłki dostarczać do bloków mieszkalnych, ale jeżeli przesyłka jest mała, to dron może wylądować na specjalnej platformie, zbudowanej na balkonie i nawet obecność właściciela nie
będzie konieczna. Jeśli czytając to, poczułeś się jak filmie fantastycznym,
to chce cię zapewnić, że prace testowe nad takim modelem już trwają.
Zapotrzebowanie na pracę kurierów spadnie.
Ale za to znacznie wzrośnie zapotrzebowanie na operatorów dronów oraz
na mechaników, którzy te drony będą naprawiać, uzupełniać paliwo lub
wymieniać w nich baterie. Ktoś też będzie musiał takiego drona załadować,
a ktoś inny planować optymalne trasy lotów. Czy zawód kuriera z tego powodu zniknie? Nie sądzę, ale ilość pracy dla kurierów może się znacznie
zmniejszyć. Nie stanie się to bardzo szybko, bo stale rośnie sprzedaż internetowa, ale kiedyś to nastąpi. Więc jeżeli kurierzy nie przerzucą się na
coś innego, zaczną spadać ich zarobki ze względu na rosnącą konkurencję,
a wielu po prostu zasili grono bezrobotnych.
Obecnie podobny proces zachodzi wśród
nauczycieli. Mamy poważny niż demograficzny i w szkołach jest po prostu znacznie
mniej dzieci niż kiedyś. Dodatkowo reforma wygaszająca gimnazja spowodowała
zwolnienia lub redukcję etatu wśród wielu
nauczycieli. Czy zawód nauczyciela zniknie? Na pewno nie, ale wielu z nich zasili
szeregi osób bezrobotnych.
Co powinien zrobić taki nauczyciel zanim
jeszcze zostanie zwolniony? Powinien szukać innego zawodu. Najbliżej mu do zawodu szkoleniowca, więc może powinien zająć się nauczaniem dorosłych. Tylko trzeba
być naprawdę dobrym nauczycielem, bo
rynek bardzo brutalnie eliminuje słabych
trenerów. Dorośli po prostu nie tolerują lania wody, nie tolerują przynudzania. Oni potrzebują nauczyć się czegoś bardzo konkretnego, co przyda się
im w pracy i to w szybkim tempie. Ale też wielu nauczycieli mogło by odnaleźć się w handlu, jeżeli nauczą się odpowiedniego podejścia do klienta.
Ilość pracy w jakimś technicznym zawodzie może się zmniejszać również
z powodów czysto ekonomicznych. Firmy mogą przenosić pewne czynności
za granicę, tam gdzie jest tańsza siła robocza. Wtedy też trzeba myśleć
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o zmianie zawodu. Tak jak obecnie kraje rozwinięte przenoszą usługi księgowe do Polski i budują u nas centra usług wspólnych, tak też polskie firmy
będą przenosić część swojej pracy czy produkcji do krajów, gdzie siła robocza jest znacznie tańsza, niż u nas.
Jeżeli ilość pracy w twoim zawodzie się zmniejsza i nie jesteś topowym fachowcem, nie łudź się, że ci się uda przetrwać przez 20, 10, a czasem i 5 lat
– tempo zmian na rynku pracy jest obecnie ogromne. Lepiej zawczasu pomyśleć o zmianie profesji.
Niektóre zajęcia znikają, w innych spada zapotrzebowanie, ale ciągle też
pojawiają się nowe. Tak więc na pewno coś odpowiedniego znajdziesz, tylko
proces przygotowań musisz dobrze zaplanować i zrealizować go najlepiej
jak potrafisz. Dobrze byłoby, gdyby w ramach pracy udało ci się otrzymać
dodatkowe czynności, których wykonywanie będzie służyło twojemu stopniowemu przekwalifikowaniu się. W innym przypadku, nowe umiejętności
trzeba będzie zdobywać w czasie wolnym, co może stanowić dosyć dużą
trudność.
To, o czym pisałem powyżej, wiąże się z tematem rosnącej konkurencji w danym zawodzie. Rosnąca konkurencja może występować w każdej
branży. Wczesnym symptomem tego zjawiska są kierunki studiów, które
są oblegane przez maturzystów. Jednym z nich jest np. psychologia, gdzie
od lat mamy nadprodukcję absolwentów. Prawdziwe umiejętności zdobywa
się nie tylko na studiach, ale też na szkoleniach i dodatkowych kursach.
Najważniejszy jest tutaj warsztat pracy, który zdobywa się poprzez obserwowanie kogoś w jego praktyce zawodowej, czy możliwość pracy pod jego
kierunkiem. Niestety, doświadczeni doradcy bardzo niechętnie dzielą się
swoją wiedzą i umiejętnościami. Konkurencja powoduje, że młodzi absolwenci nie mają pracy adekwatnej do wykształcenia
Podobnie jest z kierunkami typu zarządzanie czy przedsiębiorczość. Uczelnie
ekonomiczne cały czas wypuszczają na rynek zarządców, ale ci nie mają
potem stosownego doświadczenia, a często i predyspozycji do takiej pracy.
Do tego zawodu potrzebna jest nie tylko wiedza ekonomiczna, prawna, zarządcza, ale przede wszystkim odpowiedni zestaw cech osobowości. Bez
nich nie ma się szans na odniesienie sukcesu.
Ponieważ rynek bardzo dobrze płaci wyższym kadrom zarządzającym, wiele
osób chce mieć takie stanowiska, co powoduje ogromną konkurencję. Gdy
dobrze opłacany menadżer zostaje zwolniony, poszukiwanie odpowiedniego stanowiska w innej firmie trwa bardzo długo. Jest tak między innymi
dlatego, że takich stanowisk jest mało.
Pracodawcy wykorzystują tę sytuację na rynku i szukają coraz to bardziej
doświadczonych kandydatów do pracy albo oferują coraz gorsze warunki.
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W sytuacjach kryzysowych w firmie, w swojej branży, w pierwszej kolejności zwalniają tych, którym najlepiej płacą. Dlatego kariera w zarządzaniu do
łatwych nie należy.
Jeśli jesteś właśnie w takim miejscu, to zastanów się, jaki jest twój profil –
specjalistyczny czy menedżerski. W której ścieżce zawodowej masz większe szanse? Czasami lepiej być dobrym specjalistą, niż menadżerem nie
mającym szans na karierę.
Jeżeli widzisz rosnącą konkurencję w twoim fachu, jeżeli dodatkowo nie
masz pewności, że możesz stać się w nim naprawdę dobry, poważnie rozważ zmianę zawodu.

Pytania
¨¨ Czy moja profesja ma tendencje spadkową czy rosnąca na rynku pracy?
¨¨ Jaki kierunek mojego rozwoju zawodowego powinienem wybrać, by
utrzymać się na rynku pracy?
¨¨ Czy potrzebna jest całkowita zmiana zawodu?
¨¨ Czy jest duża konkurencja w moim zawodzie? Jak się to objawia?
¨¨ Jak mogę zwiększyć swoją konkurencyjność?
¨¨ Co mogę zrobić, by nabyć dodatkowych kwalifikacji i praktyki?

KIEDY KONIECZNA JEST ZMIANA ZAWODU?

31

ROZDZIAŁ 9

Twój potencjał nie jest
wykorzystany
Często mam klientów, którzy maja pracę, w której są całkiem dobrzy, ale
nie wykorzystują całego swojego potencjału. Czasami są tego świadomi,
a czasami nie.
Jedną z moich klientek była Ania. Uczyła się w dobrym warszawskim liceum, ale miała bardzo niską motywację do nauki. Jak nie miała nastroju,
to do szkoły nie szła.
Była bardzo dobra z języka angielskiego, więc chciała pójść na anglistykę
i potem tego uczyć. Rodzice zainwestowali duże pieniądze w jej naukę,
więc była w niej bardzo dobra. W trakcie rozmów przy okazji robienia Testu
Kompasu Kariery® okazało się, że ma ogromny talent pisarski. Opowiadała
mi, jak pewnego razu nauczycielka języka polskiego zadała uczniom w klasie bardzo trudne zadanie, jakim było napisanie sonetu. Ania napisała sonety dla połowy klasy! Nauczycielka była bardzo zdziwiona tym wydarzeniem,
bo jeszcze w jej karierze nauczycielskiej się nie zdarzyło, żeby tak wielu
uczniów oddało tak dobrze napisane sonety. Dodatkowo testy pokazały, że
Ania ma również bardzo dobre zdolności do zarządzania.
Przyszło mi do głowy, że najlepszym sposobem wykorzystania jej talentu
byłoby kiedyś w przyszłości założenie przez nią międzynarodowej szkoły
pisarstwa. Najkrótszą drogą do tego byłyby studia z zarządzania i marketingu oraz jakaś własna agencja kreatywna, dzięki której zarobi pieniądze
na coś, co w przyszłości wykorzysta pełnię jej talentów. Nie wiem, w jakim
momencie realizacji tego planu jest obecnie Ania, ale jestem przekonany,
że jest świadoma, jak wiele talentów posiada i że warto wykorzystywać je
wszystkie.
Jeżeli w twojej obecnej pracy wykorzystujesz tylko jeden z wielu talentów,
które każdy z nas posiada, to pomyśl o tym, co możesz robić, by wykorzystywać ich jak najwięcej.
Czasami na rozwój swoich talentów będziesz potrzebować czasu i nabycia
praktyki. Możesz rozwijać je w działalności społecznej czy w ramach swojego hobby. Po jakimś czasie ocenisz, czy da się je również wykorzystywać
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zawodowo. Jeżeli nie masz szans, by w obecnym zawodzie wykorzystywać
swoje talenty, pora pomyśleć o zmianie zajęcia na takie, w którym przynajmniej kilka z nich zostanie wykorzystanych. Jeżeli ty sam o to nie zadbasz,
to nikt inny tego nie zrobi. Warunkiem tych wszystkich działań jest głęboka
świadomość własnych talentów.

Pytania
¨¨ Czy znasz wszystkie swoje talenty? Wymień je.
¨¨ Co lubiłeś robić w dzieciństwie?
¨¨ Za co byłeś chwalony/doceniamy w szkole?
¨¨ Za co chwalą cię twój szef i współpracownicy?
¨¨ Za co chwalą/doceniają cię twoi najbliżsi?
¨¨ Co robisz dobrze, niemal automatycznie, zupełnie naturalnie?

KIEDY KONIECZNA JEST ZMIANA ZAWODU?

33

ROZDZIAŁ 10

Jak pokonać bariery
podczas zmiany zawodu
Koszty przekwalifikowania się
Finanse
Bardzo często przekwalifikowanie zawodowe wymaga nakładów finansowych, np. płatnych studiów albo drogich kursów. Wysokie koszty mogą
być trudną barierą do pokonania. Dlatego trzeba szukać różnych bezpłatnych lub częściowo dofinansowanych programów przekwalifikowania, oferowanych przez urzędy pracy, albo finansowanych przez różne instytucje
pomocowe.
Często trzeba poszukać zaocznych studiów, które przechodzi się metodą
weekendową. Jeżeli zawód, na jaki chcesz się przekwalifikować, jest potrzebny twojemu pracodawcy, to może warto poprosić go o sfinansowanie
albo dofinansowanie tego typu kształcenia. Czasami źródeł finansowania
należy szukać w organizacjach charytatywnych czy wspólnotach religijnych. Dużo łatwiej jest otrzymać wędkę niż rybę.

Niska motywacja
Niska motywacja bierze się między innymi z nieznajomości celu do którego
dążymy, z braku spójności z tym celem lub ze zbyt wielu porażek w życiu.
Pokonywanie własnej niskiej motywacji do działania zazwyczaj nie jest łatwe. Wymaga siły charakteru, dobrej znajomości samego siebie i jasno
określonego celu. Kluczem do sukcesu jest też postawienie sobie realnego
celu i rozpisanie go na mniejsze zadania oraz uczenie się wytrwałości.
Jeśli boisz się zmian, brak ci właściwej motywacji, lub wielokrotnie ponosiłeś porażki w tej dziedzinie, to zachęcam cię do pracy z kimś, kto będzie ci
towarzyszył w twojej zmianie, z kim będziesz mógł podzielić się informacjami o postępach w realizacji twoich planów, kto będzie pełnił dla ciebie rolę
coacha.
KIEDY KONIECZNA JEST ZMIANA ZAWODU?

34

Jak pokonać bariery podczas zmiany zawodu

Niechęć do wykonywania mało prestiżowej pracy.
Często barierą psychologiczną, jaką posiadamy, jest niechęć do wykonywania pracy, która nie robi na innych wrażenia. W erze autopromocji na
portalach społecznościowych, oceniania innych po tym, co posiadają, gdzie
bywają, z kim się znają, łatwo jest wpaść w pułapkę pracy dla prestiżu.
Lepiej jest mieć poczucie sukcesu w mało wyróżniającej się pracy niż ciągłe
poczucie porażki w tej wysoce prestiżowej. Oczywiście trzeba pokonać swoje bariery mentalne, czasami lęki, czasami oczekiwania środowiska.
Trzeba też brać pod uwagę, że niektóre zawody, mimo że nie robią na innych wrażenia, przynoszą całkiem stabilne dochody, a osobom, które mają
do nich predyspozycje, są w stanie dać wiele satysfakcji oraz poczucie sensu i spełnienia. Przykładem mogą być zawody wymagające pracy fizycznej.
Okazuje się że, niektórzy dobrze wykwalifikowani pracownicy fizyczni osiągają całkiem przyzwoite przychody, dużo większe niż pensje urzędnicze. Aby
tak się stało, trzeba wcześniej zdobyć odpowiednie umiejętności, bo praca
fizyczna bez kwalifikacji nie jest dobrze wynagradzana. Wykwalifikowany
pracownik fizyczny to coraz bardziej poszukiwany zawód na świecie.

Praktyczne trudności po drodze
Na drodze do nowego zawodu mogą stać różne trudności. Dlatego przed
podjęciem decyzji o przekwalifikowaniu należy dobrze zbadać wymogi, jakie w danym zawodzie występują. One mogą dotyczyć chociażby zdrowia,
dyspozycyjności, czy zmiany miejsca zamieszkania. Potrzebujesz dokładnej
oceny tych aspektów, by nie okazały się one barierą na późniejszym etapie wykonywania pracy. Często taką barierą jest zdrowie. Jeżeli masz alergię, warto sprawdzić, czy nie jesteś uczulony na jakieś substancje chemiczne czy zapylenie, które może występować w potencjalnym miejscu pracy.
Warto te trudności przewidywać i koniecznie uwzględnić na etapie planowania zmiany zawodowej.
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ROZDZIAŁ 11

W jaki sposób może
pomóc Kompas Kariery®?
Testy Kompasu Kariery® badają zainteresowania, umiejętności, osobowość
i pomagają określić zestaw wartości. Nazwa Kompas Kariery® jest spolszczeniem amerykańskiej nazwy Career Direct®.
Twórcy testu, stosując kanony wiedzy z doradztwa zawodowego, wyszli
z założenia, że idealnym zajęciem dla człowieka jest takie, które go interesuje. Dlatego bardzo dużo pytań testowych związane jest z zainteresowaniami zawodowymi.
Ale same zainteresowania nie wystarczą, by mieć satysfakcjonującą pracę.
Potrzebujemy jeszcze odpowiedniego zestawu umiejętności. Czasami tych
wrodzonych, jak słuch muzyczny czy zdolności kierownicze, a czasami tych
nabytych, jak umiejętność posługiwania się maszynami czy programami
komputerowymi. Niektóre umiejętności nabywa się bardzo wcześnie, już
w dzieciństwie, a później jedynie doskonali, a inne można nabyć w późniejszym wieku.
Niestety, same umiejętności nie wystarczą do wykonywania niektórych
zawodów. Trzeba jeszcze mieć odpowiedni potencjał zawarty w osobowości. Nie wystarczy człowieka zainteresowanego handlem nauczyć technik
sprzedaży, by stał się super fachowcem. Jeżeli nie posiada on wrodzonej
motywacji do spotykania się z ludźmi i swobody w prezentowaniu treści
w sposób entuzjastyczny, to nie zostanie skutecznym, odnoszącym duże
sukcesy handlowcem. Jeżeli potrafi dobrze pisać, sprawnie poruszać się
w Internecie, to może prowadzić handel internetowy, ale nie negocjacje
handlowe.
Oprócz osobowości testy badają także zestaw osobistych wartości. Jest
to konieczne dlatego, że jeżeli w związku z pracą w danym zawodzie występuje konflikt wartości, to taka praca nie będzie przynosić odpowiedniej
satysfakcji.
Kompas Kariery® jest dostępny praktycznie dla każdego, bo testy wykonuje
się online, a omówienie można wykonać przez komunikator internetowy. Ale
tam, gdzie to możliwe, warto spotkać się z trenerem na żywo. Aktywnych
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trenerów w naszym kraju jest ponad, 100 a na świecie ponad 1800. Liczby
te stale rosną.
Test jest bardzo obszerny, odpowiedź na pytania zajmuje zwykle nieco ponad godzinę. Omówienie wyników trwa 2-3 godziny, w zależności od potrzeby. Celem omówienia jest nauczenie klienta rozumienia wyników i tego,
jak zarządzać tym potencjałem, jakim dysponuje. Więcej możesz przeczytać na stronie Kompasu Kariery®: www.kompaskariery.pl.

Do napisania ebooka zainspirował mnie artykuł Glena Llopisa opublikowany
http://www.forbes.com/sites/glennllopis/2013/02/11/6-signs-tell-you-its-time-tomake-a-career-change/#552efd63d4fe z dania 23.05.2016

W trakcie poszukiwania pracy lub też w procesie zmiany rekomenduję
zapoznanie się z niniejszą pozycją książkową.
Odbierz RABAT -10% na wszystkie książki, filmy DVD oraz kursy finansowe
dostępne w sklepie Crown® pod adresem www.crown.org.pl/rabaty.

Ilustracje: Folotia.com
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