generacja
Nie wiesz, co zrobić ze swoim życiem zawodowym? A może
wiesz, czego chcesz, ale nie masz pojęcia, jak to osiągnąć? W obu
przypadkach ratunkiem będzie mentoring.
Sprawdź, co mówią dziewczyny, które wzięły w nim udział.

Zuzanna Potocka, 32 lata
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Zuzanna Potocka wzięła udział w dwóch
edycjach programu organizowanego przez
Vital Voices. „Mentoring pozwolił mi dowiedzieć się dużo o sobie” – mówi.
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Anna Jankowiak, 34 lata

racując na etacie, zawsze osiągałam wiele. Przyszłam
do firmy na studiach, zaczynałam w programie stażowym, a po dziewięciu latach byłam dyrektorem zarządzającym dużym departamentem IT w korporacji.
Zawsze byłam ambitna” – opowiada Anna Jankowiak.
„Ale to wcale nie znaczy, że taką samą pewność siebie miałam w odniesieniu do własnego biznesu. Program mentoringowy dał mi odwagę, żeby zacząć działać. Poznałam dziewczyny, które prowadzą własne firmy, dostałam od nich bardzo
dużo wsparcia. Równie ważna jak to, że czerpiesz z doświadczeń mentorów, jest wymiana pomiędzy mentees”.
Anna od 12 lat pracuje jako IT manager. Zarządza zespołami
odpowiedzialnymi za testowanie systemów informatycznych.
Bywało, że jej team liczył nawet 150 osób. W ubiegłym roku
wzięła udział w dwutygodniowym programie Vital Voices
„Women in Technology”. Miesiąc później istniała już spółka
Innokrea (innokrea.pl) – startup technologiczny, w którym
jest wiceprezesem. Firma tworzy aplikacje internetowe
dla klientów biznesowych (np. portal aukcyjny, aplikacje
do zarządzania relacją z klientami). Anna ma jeszcze jedną
firmę, GrywIT (grywit.pl), która wdraża w firmach grywalizację (wykorzystuje mechanizmy znane z gier do zwiększania zaangażowania pracowników i klientów firm) oraz narzędzia rozwojowe dla pracowników. „GrywIT powstał jeszcze
przed programem mentoringowym, ale dopiero po programie rozwój firmy nabrał tempa” – przyznaje Anna. Teraz
firma GrywIT przygotowuje się do premiery aplikacji wspierającej zdrowy tryb życia. „Sama codziennie przed pracą
chodzę na fitness, żeby mieć energię na resztę dnia. Aplikacja, nad którą pracuję, ma zachęcać pracowników do zdrowego trybu życia i pomagać w zachowaniu właściwych proporcji między karierą a życiem osobistym”.

Angelika Kucińska

archiwum prywatne

ie wiesz, w czym sprawdzasz się najlepiej? „Zdecydowałam się na program
mentoringowy, bo chciałam wreszcie
zidentyfikować swoje mocne strony”
– mówi Zuzanna Potocka. „Jako dziecko poświęcałam dużo czasu na naukę,
bo wydawało mi się, że wciąż wiem za mało i że muszę być
we wszystkim dobra. Już jako dorosła osoba uświadomiłam
sobie, że tak naprawdę nie wiem, co jest moją pasją. Zawsze
podziwiałam ludzi mających konkretną specjalizację, z kolei
sama zawsze przyjmowałam wszystkie wyzwania bez względu na to, czy mnie interesowały, czy nie”.
Zuzanna od 2012 roku pracuje w wydawnictwie Burda International Polska (wydawca m.in. Glamour). Zaczynała jako
asystentka szefowej biura sprzedaży, później przez kilka lat
była prawą ręką dyrektora regionalnego, a od niedawna zajmuje stanowisko business change managera. Mentoring (brała udział w dwóch edycjach programu organizowanego przez
Vital Voices) pomógł jej skierować karierę na właściwe tory.
„Mentoring pozwolił mi dowiedzieć się dużo o sobie. Okazało się, że jest więcej kobiet, które tak jak ja są wszechstronne
i podejmują wiele wyzwań naraz. To nawet ma wdzięczną
nazwę: człowiek renesansu. Na warsztatach ze specjalistami
dowiedziałam się, że motywują mnie porządek i ciekawość.
Myślę analitycznie, lubię mieć wszystko poukładane. Z kolei
moja ciekawość przejawia się tak, że zadaję mnóstwo pytań,
bo lubię szczegółowo zgłębić każdy temat. I to często może
być irytujące, dlatego po programie zwracam uwagę na to,
czy pytania, które zadaję, są naprawdę potrzebne. To, co cię
motywuje, przekłada się na to, w czym jesteś dobra. Moja
analityczno-badawcza natura, upór i konsekwencja sprawdzają się w tym, czym się teraz zajmuję. Każdego dnia uczę
się też odpuszczać perfekcjonizm i radzić sobie z wątpliwościami we własne możliwości”.
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działu i zarządza siedmioosobowym zespołem. Nie tylko pomagała w organizacji Global Mentoring Walk (spacer mentoringowy, który odbywa się w tym samym czasie w różnych
miejscach na świecie), ale też dwa razy wzięła w nim udział
jako mentee. W tegorocznej edycji jej mentorką była Anna
Jurgaś, redaktor naczelna Glamour. „Chciałam poznać osobę,
która ma doświadczenie w zarządzaniu ludźmi. Potrzebowałam informacji i porad, które pomogłyby mi zarówno w bieżącej pracy, jak i w rozwoju”. Nie lepiej byłoby pójść na kilka
kursów z zarządzania i warsztatów interpersonalnych?
„Kursy są czysto teoretyczne. Mentoring to spotkanie z inspirującym człowiekiem. Mentor i mentee są dobierani nieprzypadkowo – mentor musi mieć takie kompetencje i doświadczenia, które odpowiadają potrzebom mentee. Poza tym
mentorami są osoby, których zazwyczaj nie masz okazji spotkać w innych okolicznościach. To często jedyna taka szansa.
Rozmowy są bardzo konkretne” – przekonuje Marta. Co dał
jej spacer z mentorem? „Cenną radą, którą dostałam od Anny
Jurgaś, była ta, żeby zawsze mieć plan B. Nie skupiać się
na tym, że teraz jest dobrze. Trzeba pamiętać, że wszystko
może się wydarzyć, i być na to przygotowanym. Chodzi o to,
żeby nie obudzić się pewnego dnia ze świadomością, że nie
wiesz, co ze sobą zrobić. Moim planem B będą studia podyplomowe. Jestem na etapie
wyboru kierunku”.

Mentorką Marty Matusiak
(@m_matusiak) była
Anna Jurgaś.

MOŻESZ WIĘCEJ!

Marta Matusiak, 28 lat

oże pracować nawet w fabryce śrubek, pod warunkiem że będzie nią zarządzać. „Trzeba mierzyć wysoko” – mówi. Marta Matusiak zajmuje się organizacją wydarzeń (festiwale, koncerty, konferencje) w Muzeum
Łazienki Królewskie w Warszawie. Zaczynała od razu po studiach, od najniższego stanowiska, dziś jest kierownikiem
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Glamour Mentoring Program

Jesteś ambitna, ale nie wiesz, jak osiągać zamierzone
cele? Szukasz inspiracji? Potrzebujesz porady? Zgłoś
się do programu mentoringowego Glamour i spędź weekend z wybraną osobą z naszej redakcji.
Jak to zrobić? Odpowiedz na dwa pytania: „Jak wyobrażasz sobie swoje życie odpowiednio za 5, 10 i 20 lat?” i „Czego potrzebujesz, żeby zrealizować swoje cele?”. Dołącz CV
ze zdjęciem. Wyślij wszystko na adres: mentoring@burdamedia.pl. My wybierzemy ci mentora.
Na aplikacje czekamy do 15 maja 2017 roku. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Pierwsza seria spotkań
z mentorami odbędzie się w weekend 27–28 maja 2017 roku.
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