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LEARNIT – ЖЕНИТЕ В ИКТ СЕКТОРА

TEODORA (BG)

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 поголеми?
Майка ми работи в банка. По-рано работеше като инспектор, а сега като обслужващ
клиенти. Баща ми е инженер - конструктор. Имам брат със седем години по-малък от
мен. Той е студент в Технически университет - Габрово..
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.?
Израснах в Габрово - в града, в който съм се родила.
Понякога през лятото отивах за няколко седмици при
баба и дядо. Те живеят в едно село близо до Габрово.
Но мога да кажа, че повечето време съм прекарала
в града.
3. Как прекарвахте свободно си време?
В свободното си време четях книги и излизах с приятели. Както и другите деца,
обичах да гледам телевизия, да играя различни игри като например "криеница". Като
тийнейджър, често плувах с приятели, решавах кръстословици, карах колело, ходех
на танци. Дори и сега често карам колело.
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.)?
ДА, майка ми често казваше как трябва да се държи доброто момиче. Според нея то
трябва да е умно, търпеливо, скромно и работливо. Въпреки нейното мнение татко
смяташе, че е нормално едно момиче да е също малко палаво и "диво".
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 момиче. Тя никога не е изразявала мнението си за
това какво трябва да е доброто момиче, но пък имаше модели за подражание
- основно актриси, играещи в екшъни. По-късно тя започна да се занимава с бойни
спортове като айкидо.
6. Какви са професиите на вашите приятели?
Един от най-добрите ми приятели е уеб дизайнер. Бившата ми съквартирантка
е кредитен инспектор в банка. Приятелката ми от университета е програмистка.
В момента имам приятели с различни професии - продавачка, сервитьорка, шивачка.
7. Имали ли сте модели за подражание? Ако сте имали, кои са били те и кои от
техните качества сте искали да притежавате.
Не, не съм имала модели, на които съм искала да подражавам, но разбира се исках да
притежавам някои качества като ум, точност, добра физическа форма. Всъщност
когато бях малка, исках да стана учителка и да правя това, което те правеха. Така
че ако трябва да опиша някой модел за подражание, то това са учителите от
началното училище.
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Професионална кариера
1. Кои са най-ранните ви спомени, свързани с избора на настоящата ви
професия?
Първият ми спомен е когато бях в девети клас. Компютрите тъкмо
навлизаха в ежедневието и майка ми имаше един в офиса. В езиковата
гимназия трябваше да избираме СИП – информатика или машинопис. Тогава
реших, че компютрите са доста интересни и бих желала да се занимавам
с това в бъдеще.
2. Кой беше първият импулс?
Може би първият импулс ми беше даден от учителя ми по математика,
който ми каза, че компютрите са бъдещото.
3. Как взехте решението за своята настояща кариера?
В периода 1997-1998 компютрите ставаха все по-популярни. Знаех, че искам
да работя в областта на компютрите и реших да уча информатика
в университета.
4.

Кои аспекти от ИКТ областта намирате за особено привлекателни?
ИКТ е интересна област, която се развива
с много бързи темпове. Тя също така
е доста всеобхватна, което е част от
нейния чар. Правят се нови открития.
Всеки ден се разработват нови технологии.
С помощта на компютрите могат да се
решат много проблеми в различни области
на живота. Комуникацията никога не е била
толкова лесна. Компютрите също така ни
осигуряват нови форми на забавление. Ако
трябва на кратко да опиша найпривлекателните аспекти, то това са
новите открития, които се правят и нетърпеливостта, която проявяваме
докато чакаме да се появи новото техническо „чудо”.

5. В екип ли работите или сама?
Работя в екип от 4 души. Освен това всеки ден трябва да общувам
с търговците и инженерите.
6. С какво се занимавате?
Отговарям за поръчките на резервни части, помагам на инженерите да
решават сложни проблеми, общувам с търговците, управлявам екип от
младши
сътрудници,
които
следят
за
пратките,
фактурите,
консултирането, контролирам инженерите по сервизното обслужване във
връзка с броя на частите, сроковете на пратките, техническите проблеми.
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7. Какво представлява един ваш типичен работен ден?
Първото нещо, което обикновено правя,
е да си проверя електронната поща.
После си правя списък със задачите за
деня. Проверявам заявките, направени
от техниците във фирмените бази от
данни, и им отговарям. Проверявам
поръчките. Имам кратка среща с екипа
си относно задачите им за деня и дали
имат нужда от помощ. Пускам
поръчките. Проверявам резервните
части,
които
са
се
забавили.
Проверявам всички случаи, в които
резервните части не са доставени навреме. Разбира се понякога възникват
и спешни въпроси, така че винаги трябва да имам предвид, че ми трябва
време и за тях.
8. Кои аспекти от работата ви ви харесват най-много и най-малко?
На мен наистина ми харесва това, че общувам с много хора – инженери по
сервизното обслужване, търговци. Освен това ми допада и техническата
част – да чета ръководства и бюлетини за сервизна поддръжка и да търся
нетрадиционни решения. Харесва ми чувството, което изпитвам, когато
намеря решение на някой труден проблем. Харесва ми и това, че уча нови
неща и мога да се сертифицирам. Харесвам колегите си – екипа , с който
работя – те всички са много интелигентни и с чувство за хумор,
професионалисти са и за мен е удоволствие да работя в такъв екип.
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Подкрепящи/възпрепятсващи
фактори
1. Бихте ли описали професионалната си кариера?
Бих описала кариерата си като успешна, но много трудно постигната. Нужен
е упорит труд и желание за учене. Въпреки, че хората казват „никога не
е достатъчно”.
2. Кои хора ви подкрепяха при избора на кариера и кои фактори ви помагаха?
Най-голямата подкрепа съм получила от родителите си, както и от учителя
си по математика. Що се отнася до факторите, най-важните са малко
късмет и силна воля.
3. Кои хора и фактори ви възпрепятстваха при избора на кариера? Как се
справихте с тях?
Не бих казала, че съм имала пречки. Трудностите винаги могат да се
преодолеят със силна воля и характер. Днес работодателите търсят
висококвалифицирани хора с желание за работа и учене. Ако човек притежава
тези качества, той винаги има шанс да преодолее всички възможни пречки
с подкрепата на своите колеги и работодатели.
4. Защо избрахте тази професия?
Както споменах по-горе, винаги съм искала да работя в ИТ областта. Ето
защо когато разбрах, че има свободно място, във фирмата, в която работя
в момента, бях абсолютно сигурно, че ще кандидатствам за работата.
С течение на времето все повече харесвах работата си и започнах да
полагам по-големи усилия в своето образование и в усъвършенстване на
уменията си.
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Личен живот
1. Как прекарвате свободното си време?
В свободното си време карам колело, излизам
с приятели, чета книги, слушам музика, гледам
телевизия. В последно време се опитвам да играя
тенис на корт. През лятото плувам.
2. Имате ли деца? Ако имате, от какъв пол са?
Не, нямам деца.
3. Повлияно ли е от работата ви свободното ви
време? Ако е така, по какъв начин?
Да, свободното ми време е повлияно от работата
ми. Понякога се налага да чета специализирана
литература, свързана с работата ми, вместо
художествена. Тъй като тази област се променя
с много бързи темпове и всеки ден се появява
нещо ново, трябва да съм в крак с новостите, за
да бъда добър професионалист.
4. Какви са основните ви интереси
професията? Имате ли хобита?

извън

Тъй като по цял ден съм седнала в офиса, се опитвам да отделям време за
спортни занимания. Обичам да чета книги и да играя компютърни игри.
5. Как ще опишете себе си с няколко думи? Сериозна, приветлива, грижлива и
т.н.
Бих се описала като работохоличка, сериозна,
оптимистка с чувство за хумор.

умна,

комуникативна,
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Съвет към другите
1. Ще насърчите ли и други жени да работят като ИТ специалисти? Защо?

Как ще ги насърчите?
Да бих насърчила и други жени да работят в ИТ областта, тъй като тя
е интересна, развива се много бързо и има добри перспективи за реализация.
ИТ сферата има различни измерения – програмиране, администриране, дизайн
и т.н. и във всяко от тях има добри шансове за успешна кариера. Очаква се да
се случат доста вълнуващи неща в тази област и е голямо
предизвикателство за всеки да бъде част от техническата революция на
човечеството.
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