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osebni cilji

Vs eživljenjsko učenje kot ura salse

»Namenimo nekaj časa poglobljene-
mu premisleku, kakšno je bilo naše
poslovno leto. Kje smo na naši karier-
ni poti, kako smo se v preteklem letu
počutili na delovnem mestu, česa smo
se naučili, s čim (ni)smo bili zadovolj-
ni … Razmislimo, kaj realno izvedljive-
ga si želimo v novem letu in to pretvo-
rimo v konkretne cilje – za napredo-
vanje v vodjo oddelka bi potreboval
ekonomsko znanje, zato sem bom pri-
javil na izobraževanje o poslovnih fi-
nancah, na primer,« razlaga Vesna So-
dnik, trenerka komunikacije in javne-
ga nastopanja ter poslovna coachinja.

Ključna napaka, zaradi katere ljud-
je obupajo nad novoletnimi zaoblju-
bami, je, da si jih zadajo preveč
naenkrat ali da so cilji prezahtevni.
Sodnikova predlaga en cilj oziroma
največ dva cilja na četrtletje. To je
ravno dovolj časa, da opazimo kon-
kretne učinke in novo navado počasi
spremenimo v rutino.

Cilj: biti boljši zaposleni
Ta cilj je odvisen od dejstva, kako
pomembna vrednota je nekomu

(njegovo) delo. Če je delo ena ključ-
nih vrednot in se v svojem delu naj-
demo, občutimo željo in radovedno-
st, da rastemo, izboljšujemo procese
in se učimo novih stvari, tudi če tega
od nas v službi neposredno ne priča-
kujejo, pravi Sodnikova. »Dobri vodje

se zavedajo, da je uspeh podjetja v
največji meri odvisen od ljudi, zato si
vsi želijo dobrih zaposlenih. Vpraša-
nje pa je, kaj za to tudi naredijo.«

Ob digitalizaciji in avtomatizaciji
številnih poklicev bodo v prihodnosti
delovna mesta ohranili ljudje, ki bo-

do za podjetje predstavljali ključno
dodano vrednost – zaradi agilnosti,
inovativnosti in sposobnosti reševa -
nja kompleksnih problemov, speci-
fičnega znanja ali pa celostnega po-
gleda na industrijo ter socialnih veš-
čin, s katerimi bodo pomagali graditi
ekipe prihodnosti.

Zaposleni kot partnerji
Po mnenju Sodnikove je priporočlji-
vo tipično razmišljanje, kaj lahko na-
redim, da podjetje, ki me zaposluje,
čim več ponudi meni, preoblikovati v
ra z m i šljanje, kako naj rastem, da lah-
ko čim več ponudim podjetju, ki me
zaposluje. To je najboljša naložba v
prihodnost. Podjetje, ki bo zaposle-
nega prepoznalo kot ključnega par-
tnerja, bo vanj vlagalo na najrazlič-
nejše načine, ne le finančne, in to v
vseh življenjskih obdobjih.

Vendar pa vseživljenjsko učenje
marsikomu ni blizu in koncepta (še)
ni ponotranjil. Zakaj? Žal veliko delo-
dajalcev (vseživljenjsko) izobraževa -
nje vidi kot strošek, ki ga skuša opti-
mizirati z najcenejšimi ponudniki in
minimalnim obsegom. Zato je izkuš-
nja zaposlenih pogosto negativna –
vsebine so površne, slabše kakovosti
in brez dolgotrajnejših pozitivnih
učinkov. »Če bi bilo več programov
poslovnega znanja podobnih kako-
vostnim tečajem salse – dobro vzduš-
je, odlični mentorji in nove vešč i n e,
ki jih lahko takoj uporabiš v praksi –,
potem bi se zaposleni precej raje izo-
b ra ževali,« se pošali Sodnikova. ×

Ob novem letu si radi pos-
tavimo cilje, da bomo bolj
zdravo živeli. Dobro pa je,
da si postavimo cilje tudi za
profesionalno rast in razvoj.
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Vesna Sodnik, trenerka komunikacije in javnega nastopanja ter poslovna coachinja :
Dobri vodje se zavedajo, da je uspeh podjetja v največji meri odvisen od ljudi, zato
si vsi želijo dobrih zaposlenih. Vprašanje pa je, kaj za to tudi naredijo. F
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Vizitka za uspešno
predst avitev
Ko iščemo zaposlitev in razvijamo svojo
kariero, je pomemben element naše
predstavitve tudi predstavitvena vizitka,
poudarjajo na Zavodu RS za zaposlova-
nje. Zato zavod 8. januarja v Kariernem
sre dišču Maribor pripravlja delavnico za
brezposelne, na kateri bodo udeleženci
spoznali, kako hitro in učinkovito izpos-
tavijo svoje prednosti in sposobnosti,
hkrati pa bodo seznanjeni tudi z orodji
in osnovami oblikovanja vizitke.

...................................................................

Z aposlitev
na evropskem trgu dela
Na uradu za delo Dravograd Zavoda RS
za zaposlovanje 9. januarja organizirajo
seminar EURES. Za tistega, ki išče zapo-
slitev v državah članicah EU, Evrop-
skem gospodarskem prostoru (EGP) in
Švici, je to odlična priložnost, da po-
drobneje spozna evropski zaposlitveni
portal in dobi hiter vpogled v evropski
trg dela, v seznam aktualnih prostih
delovnih mest in da izmenja izkušnje z

drugimi udeleženci. Seminarji na to te-
mo so brezplačni in trajajo približno
eno uro, potekajo pa vse leto v enotah
zavoda po vsej Sloveniji.

...................................................................

Moč zmagovalne
miselnos ti
Na fakulteti za šport tamkajšnji karierni
center 16. januarja pripravlja delavnico
Moč zmagovalne miselnosti. Zmagoval-
na miselnost namreč ni mit, ampak na-
čin življenja, navada. Udeleženci delav-
nice bodo spoznali, na kakšen način
raz m i šljajo in delujejo uspešni ljudje,
ter se naučili to vpeljati v svoj vsakdan.

...................................................................

Sejem izobraževa n j a
in poklicev Informativa

Na Gospodarskem razstavišču v Ljublja-
ni bo 25. in 26. januarja potekal že 11.
slovenski sejem izobraževanja in pokli-
cev Informativa. Dogodek pred infor-
mativnimi dnevi na enem mestu omo-
goča pregled izobraževalnih progra-
mov, ki so na voljo v Sloveniji in tujini –
od srednjih šol do visokošolskih in po-
diplomskih programov, dodatnega izo-
b raževanja in usposabljanja, jezikovnih
tečajev, vseživljenjskega učenja in po-
dobnega. Obiskovalci lahko dobijo in-
formacije o poklicih in druge pomem-
bne informacije, na primer kateri pokli-
ci obetajo, kje in kako pridobiti štip en-
dijo, kako urediti bivanje v času šolanja ,
katera podjetja ponujajo prakse in ka-
tera (prve) zaposlitve, kako študirati ali
se zaposliti v tujini in podobno. ×
...................................................................

Pripravila Petra Ilar

zaposleni v gazelah

Uspe šno zgodbo soustvarja vsa ekipa

Kaj je v kadrovskem smislu najbolj-
šim trem letošnjim gazelam prineslo
p re s t i žno priznanje in kako nanj gle-
dajo zaposleni? Preberite, kakšne
vrednote so po njihovem mnenju in
i z ku šnjah zmagovalne.

Po šteno plačilo
za kakovostno delo
»Priznanje zlata gazela je na zaposle-
ne delovalo zelo vzpodbudno in so se
ga zelo razveselili,« pravi direktor le-
to šnje zlate gazele Boris Mesec. Do-
daja pa, da se vsak zaposleni najbolj
veseli boljše plače. Vsako leto izplača-
jo tudi maksimalna regres in božični -
co. Za Mebor je najpomembnejše po-
šteno plačilo za kakovostno delo vsa-
kega posameznika in vsega kolektiva.
Zato je potrebno dobro medsebojno
sodelovanje in stalno izobraževa n j e.

»Sodelavci morajo biti pošteno in
korektno plačani ter nagrajeni za
svoje delo in trud,« se strinja tudi Ro -
bert Medle iz bronastega Roletarstva
Medle. Seveda pa so poleg finančnih
nagrad pomembne tudi pohvale, na-
predovanje, druženje na skupnih
izletih in piknikih.

Za vsakim uspešnim podjetjem stoji
ekipa, ki s srcem in z dušo pomaga
soustvarjati njegovo zgodbo, zato so
zaposleni bistvenega pomena, sta jas-
na zakonca Marino in Marjeta Furlan
iz družinskega podjetja Intra Ligh-
tning. »Dobri zaposleni za nas niso ne-
kaj samoumevnega, zato se redno tru-

dimo vsakemu pokazati, da je s svojim
delom in trudom pri nas cenjen.« Ob
koncu leta podeljujejo tako imenova-
ne nagrade intra intra. To je projekt,
pri katerem zaposleni nagrade po-
deljujejo najbolj inovativnim, razvojno
usmerjenim in pripadnim sodelavcem.
Prav zaradi načina podeljevanja imajo
te za zaposlene poseben pomen.

Prep oznavnost
privablja dobre kadre
Hitra rast je za proizvodnjo zelo velik
izziv, pravi Mesec. Treba je toliko več
narediti, zato je zelo pomembna mo-
tiviranost vseh v podjetju. »Priznanje
zlata gazela je zelo pozitivno vplivalo
na iskanje novih sodelavcev, saj se
nam v zadnjem času javlja vse več

kandidatov za zaposlitev. Žal primanj-
kuje ustrezno izobraženega tehnične-
ga kadra v kovinarstvu in velik izziv
je, da jih hitro najdemo in priučimo.«

Tudi srebrna gazela Intra Lighting je
opazila večjo prepoznavnosti v lokal-
nem in slovenskem okolju. »Odziv na
naše zaposlitvene oglase je vse večji,
kar pomeni, da je tudi več prijav na
razpisana delovna mesta v našem pod-
jetju. Vsakega novega člana v ekipo
sprejmemo z namenom, da postane-
mo dolgoletni sodelavci in prijatelji.«

»V kadrovskem smislu nam je priz-
nanje bronasta gazela zelo pomaga-
lo,« se s sogovorniki strinja Medle.
»Trenutno smo v okolici na dobrem
glasu in imamo za običajna delovna
mesta dovolj velik nabor kandida-
tov.« V prihodnjem letu se Roletar-
stvo Medle seli v nove proizvodne
prostore, kjer naj bi delali enoizmen-
sko, zaradi boljših pogojev pa priča-
kujejo višjo storilnost v proizvodnji. V
re žiji naj bi se potrebe po novih sode-
lavcih povečale za desetino.

Najp omembnejše so vrednote
»Sistematično podpiramo razvoj in
inovativnost zaposlenih na vseh po-
dročjih,« izpostavljata Furlanova.
»Zavedamo se, da nas prav razvoj in
inovacije ženejo naprej, zato je vsaka
ideja, vsak predlog zaposlenega še ka-
ko cenjen.« Dodajata, da je pomem-
bno tudi specifično znanje, sposob-
nost razmišljanja zunaj okvirja, stre-
menje k novim tehnologijam in ne
nazadnje tudi hitra vključitev v ekipo.
S komercialnega vidika pa je ključna
odzivnost do kupca. »Vedno se trudi-
mo, da ne ponujamo le izdelka, tem-
več vso storitev. S kupcem smo od za-
četka do konca.«

Robert Medle pravi, da jim največ
pomeni lojalnost do podjetja. »Je-
dro naše ekipe gradimo na lojalnih
sodelavcih, saj pri njih produktiv-
nost in odnos do sredstev podjetja
nista vprašljiva. Lojalnost je na sre-
čo nalezljiva in se prenaša na sode-
lavce, pa tudi nagrajena je bolj,«
poudarja Medle. ×

Boris Mesec
Mebor, zlata gazela 2018

Najp omembnejše je pošte n o
plačilo za kakovostno delo
vsakega posameznika
in vsega kolektiva.

Marino in Marjeta Furlan
Intra Lighting, srebrna gazela 2018

Dobri zaposleni niso nekaj
samoumevnega, zato se
trudimo vsakemu pokazati,
da je s svojim delom in
trudom pri nas cenjen.

Robert Medle, Roletarstvo Medle,
bronasta gazela 2018

Lojalnost je na srečo nalezljiva
in se prenaša na sodelavce,
pa tudi nagrajena je bolj.

Brez dobrih sodelavcev ni uspeha in samo s skupnimi moč-
mi lahko dosežemo zadane cilje, poudarjajo Boris Mesec, di-
rektor letošnje zlate gazele Mebor, Marino in Marjeta Furlan,
ki vodita srebrno gazelo Intra Lighting, ter Robert Medle, di-
rektor bronaste gazele Roletarstvo Medle.
...................................................................
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