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LEARNIT – ЖЕНИТЕ В ИКТ СЕКТОРА

CLAIRE (UK)

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде
търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
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Живот преди професионалната
кариера
1. Какво работят родителите ви? Колко братя/сестри имате? По-малки ли са или
по-големи?
Баща ми е учител и членува в много
национални организации.
Имам две сестри.
2. Къде сте прекарвали по-голямата
част от времето си, когато сте били
малки? Къде сте живеели през това
време – в голям град, в малък град,
на село и т.н.?
Израснала
съм
в
провинцията,
в Югозападна Англия, където живея
и до днес.
3. Как прекарвахте свободно си време?
Занимавах се най-вече със спортове - плуване, бягане, аеробика.
4. Родителите ви или други важни хора за вас изразяваха ли своето мнение за това,
какво трябва да е доброто /перфектното момиче (умно, сладко, красиво, скромно
и др.)?
Родителите ми винаги са очаквали от мен да успея в живота, да бъда "момиче
с отношение". Но никога не са ми въздействали да направя нещо или да бъда нещо,
което аз не желая.
5. От какъв пол беше най-близкия ви приятел в детството? Този човек изразяваше ли
своето мнение за това какво трябва да е доброто момиче?
Най-близкият ми приятел беше сестра ми. Обаче в последствие в университета се
сдобих с нови приятели и може би днес съм по-близка с тях отколкото със сестра си.
Всеки коментира как се държа с него и другите. Работата ми в областта на
маркетинга ми дава увереност да разговарям с всеки.
6. Какви са професиите на вашите приятели?
Винаги съм искала да направя кариера в областта на образованието, а моите
приятели се впуснаха в администрацията, някои от тях са и учители, други
домакини.
7. Имали ли сте модели за подражание? Ако сте имали, кои са били те и кои от
техните качества сте искали да притежавате.
Може би дядо ми, който имаше ферма. Възхищавах му се на начина, по който се
отнасяше към животните, как помнеше името на всяка крава и я разпознаваше по
формата на петънцата. Твърде съм ниска, за да бъда модел, а и не съм с правилни
форми, но съм щастлива.
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Професионална кариера
1. Кои са най-ранните ви спомени, свързани с избора на настоящата ви
професия?
Смятам, че всички очакваме да станем професионалисти с обаятелни
длъжности, но всъщност реалността ни диктува каква ще е кариерата ни.
Започнах да работя в областта на маркетинга на 18 годишна възраст
и съвсем случайно започнах да се занимавам с различни неща от ИТ областта.
2. Кой беше първият импулс?
Първият импулс беше моето юношеско увлечение по всичко, свързано с ИКТ,
най-вече графичен дизайн и фотография.
3. Как взехте решението за своята настояща кариера?
Това решение беше отчасти мой избор, а отчасти моя съдба, тъй като
в тази организация работих по време на ученическите си години на половин
работен ден.
4.

Кои аспекти от ИКТ областта намирате за особено привлекателни?
Графичният дизайн е номер едно. Освен това и разработването на уеб
сайтове, където можеш да се възхищаваш
на своето творение.
5.

В екип ли работите или сама?

Работя в екип, но доста автономно.
6.

С какво се занимавате?

Много
от
времето
си
прекарвам
в проучване на материали, които да се
използват в маркетинга. Създавам статии
за уеб сайта и се грижа за по-голямата
част от компютърното оборудване.
Също така пиша публикации за пресата и изследвам нови маркетингови
възможности.
7. Какво представлява един ваш типичен работен ден?
Нямам типичен ден - аз съм като момиче за всичко. От всичко по малко.
Решавам проблемите.
Обикновено работя по 10 часа на ден - 70% маркетинг и 30% ИКТ.
8. Кои аспекти от работата ви ви харесват най-много и най-малко?
Най-добрите аспекти - маркетинга във всичките ми формати.
Най-лошите – анализ на данни, поправяне на компютрите.
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Подкрепящи/възпрепятсващи
фактори
1. Бихте ли описали професионалната си кариера?
По образование съм учител на деца под 5 години.
2. Кои хора ви подкрепяха при избора на кариера и кои фактори ви помагаха?
Родителите ми винаги са ме подкрепяли в избора на кариера.
3. Кои хора и фактори ви възпрепятстваха при избора на кариера? Как се
справихте с тях?
Никога не съм имала пречки. Винаги съм правила това, което искам и където
искам. Родителите ми винаги са ме подкрепяли. Може би понякога е имало
пречки от страна на мъжете, които доминират в света на ИКТ - така че
трябва да си по-добра от тях, да научиш техния език и да си уверена в начина,
по който се изразяваш.
4. Защо избрахте тази професия?
Не съм я избирала, тя ме избра. Често ми казват на работа, че тези
разнообразни дейности, които изпълнявам, отговарят на моята личност.
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Личен живот
1. Как прекарвате свободното си време?
Занимавам се най-вече със спортове - плуване,
бягане, аеробика.Обичам да пазарувам и да
прекарвам времето си със семейството си.
2. Имате ли деца? Ако имате, от какъв пол са?
Нямам деца.
3. Повлияно ли е от работата ви свободното ви
време? Ако е така, по какъв начин?
Свободното ми време е свързано с работата ми,
тъй като тук срещам много хора, които по-късно
стават мои приятели.
4. Какви са основните ви интереси
професията? Имате ли хобита?
Моят приятел и това,
свободното си време.

което

правя

извън

през

5. Как ще опишете себе си с няколко думи?
Сериозна, приветлива, грижлива и т.н.
Дружелюбна, отзивчива, уверена.
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Съвет към другите
1. Ще насърчите ли и други жени да работят като ИТ специалисти? Защо?

Как ще ги насърчите?
Със сигурност ще ги подкрепя и ще им помогна да направят кариера в ИТ
областта, но ще ги накарам да разберат, че трябва да се специализират
в определена ИТ област - например, разработването на уеб страници
е област, която не е контролирана само от мъже. Всъщност всяка жена
с творчески потенциал може да се справи по-добре от мъжете - с набитото
си око и самокритичността си.
Ще ги привлека като им покажа какво може да се прави, ще им демонстрирам
своите постижения и ще им помогна на старта. Надявам се, че това ще им
даде тласък да получат професионална квалификация.
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