Aktualności - Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

1 von 2

http://www.opzl.pl/aktualnosci/891,kompetencje_zamiast_parytetow

X Zamknij

Informacja o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich
używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Archiwum aktualności

27-05-2014 Żary

Kompetencje zamiast parytetów
Majowe spotkanie BIZNES NA OBCASACH zostało połączone z inauguracją międzynarodowego
projektu „Kompetencje zamiast parytetów”. Kobiety biznesu spotkały się z autorkami projektu aby
porozmawiać o zawodowych kompetencjach kobiet.
Projekt zakłada zbadanie cech osobowościowych kobiet, a następnie poprzez szkolenia i osobisty
coaching wzmocnienie i rozwój naturalnych umiejętności. Najciekawsze jest to, że w projekcie
uczestniczą partnerki z Niemiec, Polski, Włoch i Węgier i po przeprowadzeniu szkoleń dla kobiet w
swoich krajach stworzą wspólnie europejski model szkoleniowy dla kobiet biznesu. Dr Annerose
Giewoleit z Berlina opowiadając o projekcie zaproponowała spojrzenie na firmę jak na dom – chodzi o to – mówiła – aby w środku firmy
był dobry duch-klimat, który przełoży się na sukces. Podkreśliła, że to właśnie kobiety są dobre w wielu aspektach, potrafią układać cele
przekazywać zadania i zarządzać poprzez zaufanie. Kobiety zarządzają w innym stylu niż mężczyźni – potrafią robić to skutecznie i z
wyczuciem, stosując model domu. Szukamy w kobietach kompetencji potrzebnych do zarządzania – mówiła dr Petra Greisel z Drezna.
Ankieta pokaże silne strony i wskaże słabsze, które można w prosty sposób poprawić, aby osiągnąć sukces w firmie. Panie, które
uczestniczyły w spotkaniu z dużym zainteresowaniem odniosły się do nowego projektu. Klaudia Dolata (członek zarządu firmy Audio
Doradztwo Personalne) podkreśliła, że kobiety w pracy wyróżniają się wyjątkową elastycznością, a mocna stroną jest empatia. Jolanta
Tomalak ( właścicielka restauracji LEW) mówiła o znajomości psychologii w biznesie, która pomaga we współpracy, w zarządzaniu.
Izabela Kumor-Pilarczyk ( Kanclerz Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej) podkreśliła trudną drogę kobiet do awansu ponieważ
mężczyźni wspierają siebie lepiej. Katarzyna Wagner (Kronopol) zauważyła, ze kobiety w dużych firmach szybciej się uczą mimo, że mają
więcej obowiązków i są bardziej skuteczne w osiąganiu celu.
Wszystkie panie wyraziły chęć uczestniczenia w projekcie: zbadanie swoich kompetencji oraz ich rozwój. Natomiast panie Annerose
Giewoleit i Petra Greisel zaprosiły Polki na następny Biznes na Obcasach do Berlina na spotkanie z kobietami biznesu z Niemiec, które
biorą udział w projekcie.
Biznes na Obcasach odbył się 23 maja w restauracji LEW przy współfinansowaniu właścicielki Jolanty Tomalak.
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