Porz?dna firma ma perspektywy
Mniejsi lub pocz?tkuj?cy natomiast musz? troch? poczeka?, zdoby? presti?, pokaza? si? z dobrej strony, b?ysn?? ciekawymi projektami.
Budowanie marki mo?e potrwa? latami, ale znane nazwisko pomog?oby przyspieszy? ten proces. W tym sensie warto pomy?le? o jakim?
haczyku, który zach?ci dobrego fachowca do przyj?cia do naszej firmy. Dla ka?dego rozwijaj?cego si? cz?owieka, ju? od najm?odszych lat licz?
si? perspektywy. Je?li mamy w co? si? zaanga?owa? potrzebne nam s? ciekawe widoki na przysz?o?? ? je?li na horyzoncie zamiast s?o?ca
codziennie b?dziemy widzie? pochmurne niebo, mo?emy si? zniech?ci?. Podobnie jest z ka?dym rozwojem, a szczególnie rozwojem osobistym i
zawodowym. Mo?na powiedzie?, ?e rozró?nienie na ? osobisty i zawodowy ? brzmi troch? sztucznie, gdy? ka?dy przyzna, ?e je?li spe?niamy si?
zawodowo zyskujemy tak?e osobowo?ciowo. I na odwrót, kiedy mamy ciekaw? osobowo??, która b?dzie pasowa? do pracy, jak? wykonujemy wtedy
zyska nasz rozwój zawodowy. I firma, z która jeste?my zwi?zani. Perspektywy w sensie zawodowym, o których mowa zawieraj? si? w poj?ciu rozwoju
kompetencji. Je?li chcemy mie? naprawd? ciekawych ludzi w firmie musimy ukaza? im ciekawsze widoki na przysz?o?? ni? konkurencja. Je?li zale?y
nam na jakim? pracowniku nie mo?emy przekaza? mu tylko suchych informacji o stanowisku pracy czy mydli? oczu obietnicami bez pokrycia. Liczy
si? przemy?lana strategia, realna ?cie?ka kariery. A realna to oznacza, ?e nie mo?na obiecywa? gruszek na wierzbie ? po pewnym czasie nasz
zdobyty podst?pem fachowiec sam si? przekona, ?e to gra nie warta ?wieczki i?zrezygnuje. Dlatego tak wa?ne jest wytyczenie realnej ?cie?ki dla
nowego pracownika, tzn. realne mo?liwo?ci typu szkolenia, które faktycznie mo?emy zaproponowa? czy faktyczne projekty, z którymi nasz nowy
pracownik faktycznie b?dzie si? zmaga?. Tak samo liczy si? pewna jasno??, co nale?y zrobi?, ?eby za pewien czas by? wy?ej, zdoby? lepsze
stanowisko, zarabia? wi?cej. Firma, która oferuje jasne kryteria i sprawia wra?enie usystematyzowanej lepiej wygl?da na rynku pracy, a tak?e kr??? o
niej bardziej pochlebne opinie.
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