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Managerii sunt „persoanele a căror activitate de
bază este să ducă la îndeplinire procesul
managerial”[1], să sus țină și să orienteze munca
tuturor celorlalte persoane din organizație.
Primul lucru pe care eu l-aș face dacă aș fi
manager ar fi să îmi organizez echipa cu care
urmează să lucrez. Oamenii din echipa m e a, v or f i
motivați mereu datorită unui sistem de recompe ns e
bine pus la punct, cu un grad suficient de info rma r e
și autonomie, o să îi asist și o să fiu deschisă la
propunerile lor pentru a stabili și a lua o decizie
împreună, în unanimitate. O să încerc, ca în
momentul în care ridică probleme, vin cu propuneri,
să îi încurajez să fie cât mai inventivi, să își
folos ească atuurile, să știe că p ro bl e me le t r e buie
dis cutate și că mereu există o soluție.
Vom fi în strânsă legătură privind pro bl em ele
profesionale și voi lua în considerare propunerile lor,
pentru a încuraja comportamentul p r o a c tiv. O s ă
conștientizeze că decât să promită lucruri mă re țe și
să își asume prea multe sarcini, m a i bin e f a c ma i
puțin, se informează și analizează, iar în caz de e ș ec
vor ști că este normal să se mai î nt â mp le ș i o vo r
cons idera o lecție, deoarece după părerea mea
asumarea riscurilor este o mare problemă în business.
Evaluarea volumului de muncă se v a f a c e î n tr- un
mod realist, pentru a cunoaște volumul de muncă d e
care sunt capabili. Înainte de fiecare proiect major, o
să țin ședințe de planificare, cu repartiția sarcinilor în
care vor fi clarificate deadline-urile pe nt ru f iec a re
activitate. O să mă consult mereu cu echi pa pe nt r u
deciziile pe care o să le iau, pentru a-i deter mi na s ă
fie pregătiți să își asume și activitățile necesare

pentru rezolvarea lor, deoarece „o decizie impusă, de
cele mai multe ori, nu este o decizie asumată”[2].
Ca manager, consider că trebuie să ai răspunsuri
sigure și clare la următoarele întrebări: ”Cine ești? ” ,
”Ce poți să oferi?”, ”Ce vrei în schimb de la oamenii
cu care lucrezi?”. Momentul în care ești pr e gă tit s ă
devii manager este acela în care tu, un simplu
angajat, ești dispus să fii primul la locul de muncă ș i
ultimul care pleacă, să dai exemplu de modestie,
moralitate; să pui responsabilitățile d e l a l o c ul d e
muncă înaintea familiei, dar în acela și t imp s ă știi
care sunt limitele acestui lucru.
Limitele de autonomie vor fi stabilite, iar c ân d
ne vom consulta o să le comunic c la r , n u o s ă l a s
nimic să se subînțeleagă, pentru că acest lucru poate
duce la probleme. Nicio ședință nu o să aibă loc fără
o recapitulare la final privind res pons abilitățile
fiecăruia în acțiunile pe care urmează să le parcurgă.
Pe parcurs sunt sigură că toate astea vor duce la
dezvoltarea mea personală și profe siona lă , d a r în
principiu primul lucru ca manager, va fi să îmi
cons truiesc echipa mea, deoarece în cazul e șe cu lu i
total sunt sigură că aceeași echipă îmi p o ate a du ce
succesul deplin.
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