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Co dziesiąty polski menedżer pracuje
teraz na pół gwizdka
BADANIA
Największym wyzwaniem dla
szefów w czasach
spowolnienia jest wzrost
efektywności. Często muszą
zacząć od siebie
Zdobywanie nowych zleceń,
utrzymanie zatrudnienia z cza
sów sprzed kryzysu, a przede
wszystkim zwiększenie efek
tywności pracy. Te trzy wyzwa
nia szefowie wymieniali najczę
ściej w najnowszym badaniu Ta
lent Club, ogólnopolskiego pro
gramu rozwoju kadry mene
dżerskiej.
Nacisk na efektywność pracy
nie dziwi, skoro sondaż po
twierdza, że sami szefowie mają
z tym często problemy. Tylko co
piąty ocenia swą efektywność
na 100 proc. Ponad połowa
z menedżerów mówi o 60 - 70
proc, a jedna dziesiąta przyzna

je, że ich efektywność w pracy
nie sięga nawet połowy ich moż
liwości
Zdaniem Anny Wilk, socjologa
z Uniwersytetu Wrocławskiego
i eksperta Talent Club, problemy
z efektywnością mogą być skut
kiem nieprzygotowania całej fir
my do gorszych warunków go
spodarczych. Sami uczestnicy
badania przyznają, że byliby
skłonni do bardziej wytężonej
pracy, gdyby wiedzieli, że ich
działania pomogą firmie.
Według Marka Smolarza, dyrektorageneralnegofirmyDiners
Club Polska, takie deklaracje mo
gą sygnalizować problemy w ko
munikacji wewnętrznej w fir
mach i brakjasno postawionych
celów. - Menedżerowie często
nie wiedzą, co zrobić, by popra
wić wyniki. Sązdaninawłasnąintuicję - dodaje Anna Wilk.
Jednak sami szefowie intu
icję cenią mniej niż wcześniej

zdobyte doświadczenie. Prawie
co trzeci z badanych twierdzi,
że to doświadczenie decyduje
o przygotowaniu do pracy
w warunkach kryzysu. Wśród
cech, które najlepiej sprawdza
ją się w trudnych czasach, wy
mieniają też elastyczność wpodejściu do problemów, kre
atywność i umiejętność zarzą
dzania ludźmi.
Ta ostatnia umiejętność jest
tym ważniejsza, że - jak wynika
z badań firmy Extended Disc
- Polacy należą do najbardziej
zestresowanych pracowników
w Europie. Polskich pracowni
ków stresuje niedopasowanie
ich potencjału do zadań, długie
godziny pracy, długi czas dojaz
du i despotyczni przełożeni.
Z kolei polscy menedżerowie,
ambitni i bardzo zorientowani
na cele, biorą często na siebie
zbyt wiele zadań i odpowie
dzialności.
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