
Počas tých 8 rokov vo výrobe som prešla mnohými pracovnými pozíciami. Práca mi
nerobila problém a tak samozrejme som sa chcela vypracovať na vyššiu pozíciu.
Zúčastnila som sa skoro všetkých pracovných pohovorov, ktoré boli vo firme vyhlásené.
Až po 8 rokoch sa mi podarilo uspieť v pohovore na pozíciu asistent účtovníka. Brala som
to ako poslednú možnosť na zmenu pozície. Ak by mi to nevyšlo bola by som z firmy
odišla.
Čo bolo najťažšie? Čakalo ma veľa učenia! Hlavne práca so softvérom bola náročná.,
Zavadzal sa nový program na vystavovanie faktúr, a keď som sa zapracovala na mojej
pozícii tak po roku odišla kolegyňa a ja som nastúpila na jej miesto, na  pozíciu účtovníka.
Boli to ďalšie 2 roky ťažkej práce a veľa stresu. Našťastie mám dobrú nadriadenú, ktorá
stála pri mne, ktorú si vážim a kolektív, v ktorom sa dobre pracuje.

S akými výzvami sa stretávaš v práci?

Každý deň je výzva a problémy sa riešia za pochodu.

BROTHER a jeho životy

Ako dlho pracuješ pre BISK a aké boli tvoje
začiatky?

V BISK pracujem 14 rokov. 8 rokov vo výrobe a 6
rokov na finančnom oddelení. Moje začiatky boli
aj začiatky firmy, rozbiehala sa výroba. Ja som
nastúpila na opravovanie a neskôr repasovanie
tlačiarní. Práca sa mi páčila, mala som dostatok
času na prácu, ktorá ma nevyčerpávala a mala
som super lídra, od ktorého som sa veľa naučila,
a ktorého som si vážila. Časom som sa presunula
na rôzne iné pozície. Ako v každej novovznikajúcej
firme aj tu sa zvyšovali normy, zmenili sa lídri.
Vysoké pracovné tempo a zmeny v prístupe k
práci ma veľmi unavovali. Začala som uvažovať
nad zmenou. 

Tvoje pracovné zaradenie sa úplne zmenilo. Čo
bolo na tom najťažšie?

Začiatky pred 14-timi rokmi na pozícii operátora vo výrobe. Dnes, skúsená účtovníčka. V
Brother nie sú postavené striktné mantineli. Ak chceš dosiahnuť viac musíš na sebe pracovať.



BROTHER a Katka

Aký najlepší zážitok sa ti spája s BISK? 

Kolegovia, ktorí ma berú takú aká som,
stoja pri mne aj v zlých časoch, sú so
mnou v dobrých časoch, ..... čo si myslím,
že je veľká vzácnosť a sú to moje
najlepšie zážitky.
 

Keď sa povie „úspešná firma“ čo si pod tým predstavíš? 

Firma, ktorá sa rozvíja nielen v čase ekonomického rastu, ale aj v čase krízy,
zabezpečí svojím zamestnancom adekvátne platy a benefity vzhľadom k ich
pracovným pozíciám.

KAŽDÝ DEŇ JE VÝZVA.
PROBLÉMY SA RIEŠIA

ZA POCHODU.

UČIŤ SA ZO ŽIVOTA
"Dokiaľ žijete, učte sa ako žiť." (Seneca) 

Často upadávame do rutiny, prešliapavame na mieste, zmietame sa vo vzoroch a
návykoch, ktoré sú nepoužiteľné. Týždeň čo týždeň robíme stále to isté - boríme sa s
tými istými nepriateľmi, zápasíme s tými istými slabosťami, opakujeme tie isté
chyby. V skutočnosti sa zo svojho života neučíme. Nezastavíme sa, aby sme sa
spýtali: V čom sa môžem poučiť z tohto týždňa, aby budúci týždeň nebol v podstate
iba jeho kópiou?
Každé naše rozhodnutie je dôležité. Niektoré sa môžu načas zdať malé, ale
skutočnosťou je, že vo svojej nadväznosti sa stávajú našimi vnútornými návykmi,
ktoré nás stále mocnejšie posúvajú smerom k určitému osudu.
Niektoré z našich volieb, ktoré často v ich momente ani nechápeme, sa stávajú
skutočnými bodmi obratu v našom živote, chvíľami, keď záleží iba na tom, aby sme
najskôr urobili to, čo je najdôležitejšie. Niekedy sú tieto rozhodnutia ťažké. Vyžadujú
od nás zaujať postoj, ktorý môže byť nepopulárny, pre druhých dokonca nelogický.
Ak však počúvame svoje svedomie a podriaďujeme "dobré" "lepšiemu", postupne
dospejeme k neuveriteľným dôsledkom pre kvalitu nášho života.

                   (viac sa dočítate v knihe: Najdôležitejšie neskôr od Stephena R. Covey-ho)
 


