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Przeszłość
1. W jakim zawodzie pracują/pracowali Twoi rodzice lub inni najbliżsi członkowie rodziny?
Ilu braci/Ile sióstr posiadasz? Są starsi/młodsi od Ciebie?
Mogę powiedzieć, że moi rodzice nie mieli żadnego zawodu, nie mieli żadnych szans.
Prowadzili sklep i robili to bardzo dobrze. Mam starszą siostrę.
2. Gdzie spędziłaś większość okresu
dorastania? Na jakim obszarze –
miejskim, wiejskim, itd.?
Do 18 roku życia mieszkałam w małym
miasteczku
mającym
ok.
100
mieszkańców
Veiga
of
Cascallá,
w prowincji Ourense w Galicji.
Moje
pierwsze
lata
nauki
odbyłam
w państwowej szkole w Rubia, a szkoła
średnia była w O Barco de Valdeorras,
prowincja Ourense.
3. Jak spędzałaś swój wolny czas?
Spędzałam swój wolny czas bawiąc się z innymi chłopcami i dziewczynami w mojej wiosce
i pomagając rodzicom w prowadzeniu sklepu, również z dziadkami.
4. Czy Twoi rodzice lub inni bliscy członkowie rodziny wyrażali opinię o tym, jaka powinna
być dobra/idealna dziewczyna (mądra, miła, szalona, ładna, nieśmiała, itd.)?
Nie pamiętam tego, pamiętam jedynie, że zawsze namawiali mnie do tego, aby się dużo uczyć.
5. Czy Twoim najbliższym przyjacielem w okresie dorastania był chłopak czy dziewczyna?
Czy ta osoba/te osoby wyrażały opinie o tym, jaka powinna być idealna dziewczyna?
Nie pamiętam szczególnych przyjaciół, ale grupę ludzi, dziewczyn i chłopaków.
W rzeczywistości mamy gry dla chłopaków, chociaż to mogą być też gry dla dziewczyn, jak
skakanie na linie, skakanie na gumie, ale ogólnie mamy też gry dla wszystkich, jak np. kulki.
6. Jakie ścieżki kariery zawodowej obrali Twoi przyjaciele?
Jest trochę ludzi z każdej strony: niektóre osoby studiowały i mają karierę techniczną, są to
inżynierowie, niektórzy od nauk filologicznych. Istnieje również wiele innych, którzy nie
studiowali, to są przede wszystkim przyjaciele ze szkoły podstawowej.
7. Czy miałaś wzory do naśladowania? Jeśli tak, to kim były te osoby i jakie cechy
charakterystyczne chciałaś naśladować?
Pamiętam nie model, na który zwróciłam uwagę, ale pamiętam okres, kiedy chciałam być
lekarzem, kolejny okres, kiedy chciałam być prawnikiem lub nauczycielem, ale nie miałam
żadnego konkretnego modelu. Zresztą, to jest zauważalne, że studiowałam fizykę ze względu
na nakład pracy i zachęcanie mnie przez nauczycieli z liceum.
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Rzeczywista sytuacja zawodowa
1. Jakie są Twoje najwcześniejsze wspomnienia związane z wyborem pracy, którą masz
obecnie?
To były tylko poszlaki. Nigdy nie myślałam, że będę pracowała w takim świecie. Mam dyplom
z fizyki i kosztowało mnie bardzo dużo czasu i pracy, aby ten dyplom otrzymać i myślałam, że
moje życie zawodowe będzie zupełnie inne.
2. Kto lub co przyczyniło się do tego wyboru?
To wszystko było z powodu szeregu okoliczności. Przyjaciółka mojej siostry szykowała sie do
założenia spółki i potrzebowała kogoś, rozmawiałam z nią. Ciągle jeszcze muszę przejrzeć
parę tematów, które mają skończyć kształtowanie mnie do dyplomu, i choć nie miałam
ogromnej wiedzy na temat Internetu i ICT, ale w końcu dotarło to do mojego umysłu i zaczęłam
pracować.
3. Jak doszło do podjęcia decyzji?
Ważnymi rzeczami w tych sprawach są decyzje, a także to, kogo znajdziesz po drodze. Camilo
i Antonio, są tymi, którzy stworzyli firmę, pomogli mi w wyborze. Wiele się dzięki nim
nauczyłam.
4. Które aspekty ICT uważasz za szczególnie interesujące?
Uważam, że system ICT jest przyszłością i myślimy o przeprowadzeniu niektórych typów
aplikacji lub programów. Również rozwój wolnego oprogramowania, wszystko, co ma zrobić
z modelem firmy, ale do tego potrzebne jest wsparcie administracji publicznej, tak, jak to się
dzieje w innych miejscach. I stosowanie technologii
głosowych w Internecie.
5.

Pracujesz w zespole czy samodzielnie?

Zdecydowanie pracuję w zespole.
6.

Czym zajmujesz się w pracy?

Wykonuję wiele zadań w firmie, ponieważ jest to bardzo
mała firma składająca się z sześciu osób, i muszę robić
różne rzeczy, czasem projekt, czasem przycinanie zdjęć,
czy zrobienie prezentacji projektu. Jeśli realizujemy kursy,
jestem bardzo często odpowiedzialna za nauczanie, bo to
jest ważne dla firmy i dla mnie również. Wykonuję również
zadania administracyjne, związane z zarządzaniem, bo chociaż jest zewnętrzne zarządzanie,
muszę także kontrolować faktury, wydatki, relacje z bankami, i wiele innych działań.
7. Jak wygląda jeden z Twoich typowych dni pracy?
Nie mam typowego dnia. Na początku czytam gazety, później e-maile, a potem organizuje
pracę, plan tego, co mam robić, ponieważ zwykle tego jest dużo i muszę być gotowa do
zarządzania różnymi zadaniami.
8. Które z aspektów swojej pracy lubisz najbardziej, a które najmniej?
Szybko polubiłam przychodzenie do pracy, mam już uregulowany czas, teraz robię wszystko
dużo lepiej. W ubiegłym roku robiłam studia podyplomowe, więc nie miałam dużo czasu dla
siebie, co powodowało u mnie coraz więcej stresu. Moi znajomi rzadko mnie widują, mówią, że
zniknęłam, ponieważ praca zabiera mi dużo czasu.
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Czynniki wspierające/wstrzymujące
1. Czy mogłabyś opisać swoją karierę zawodową?
Pracuję w firmie o nazwie DIMENSIONA, która została stworzona dość niedawno. Na
początku pracowałam w niepełnym wymiarze godzin, robiąc projekty, oprogramowania
i realizację budżetu. Miałam pewne problemy, aby kontynuować pracę w tym sektorze,
ale w końcu zastanowiłam się i zostawiłam swoje inne zajęcia, żeby zostać w tym
przedsiębiorstwie. Obecnie od trzech lat zajmuję stanowisko kierownika.
2. Jakie czynniki pomagały i jacy ludzie wspierali Ciebie w wyborze i rozwoju
Twojej kariery?
Rodzice i przede wszystkim siostra.
3. Jakie czynniki i ludzie wstrzymywali wybór i rozwój Twojej kariery? Jak je
przezwyciężyłaś?
Było wiele czynników, w tym ekonomiczny, również moja sytuacja na początku. Nie
myślałam o robieniu tego, nie było to dla mnie oczywiste. Nie było szczególnych osób.
Jednakże to prawda, że kobiety mają więcej problemów, rzeczywistość jest bardziej
skomplikowana dla nas, na przykład, gdy kobieta i mężczyzna idą na spotkanie,
wszyscy myślą, że menadżerem jest mężczyzna.
4. Dlaczego wybrałaś tą pracę/te prace?
Jak powiedziałam wcześniej, był to przypadek.
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Osoba prywatnie
1. Jak spędzasz dni wolne od pracy?
Jedyne hobby jakie mam to czytanie książek. Gdybym
nie miała mojej obecnej pracy, chciałabym mieć
księgarnię lub wydawnictwo. Lubię też podróżować,
pomimo że podróżuję mniej niż bym chciała, ponadto
wychodzę z przyjaciółmi.
2. Czy masz dzieci? Jeśli tak, to jakiej płci/ w jakim
wieku?
Nie ale mam dwóch małych kuzynów, którzy zabierają
mi dość dużo czasu.
3. Czy praca ma wpływ na Twój czas wolny? Jeśli tak,
to jaki?
Wpływa w dużym stopniu. Obecnie odzyskuję czas,
jednak w ostatnim roku nie miałam czasu wolnego,
wypełniały mi go praca i szkolenia, nie mogłam nawet
czytać. Praca jest u mnie na pierwszym miejscu, przed
życiem osobistym.
4. Jakie są Twoje główne zainteresowania poza Twoją
pracą? Czy masz jakieś hobby?
Czytam różne książki.
5. W skrócie, jak opisałabyś siebie jako osobę? Poważną, troskliwą, przyjacielską,
pomocną...?
Uważam, że jestem dobrym pracownikiem. Staram się być zorganizowana, ale nie
zawsze mi się to udaje, często improwizuję.
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Rady dla innych
1. Czy zachęciłabyś inne kobiety do pracy jako specjalista IT? W jaki sposób byś je

zachęciła?
Chciałabym zachęcić ich do nauki, zdobywania wiedzy. Szkolenie dostarcza informacji
i pozwala wybrać. Bez żadnego szkolenia nie można swobodnie decydować, co chce
się robić. Jeśli masz możliwość zdecydować, że chcesz pracować w ICT lub innym
technicznym zawodzie, powinnaś dać sobie szansę. Prawdą jest, że ICT jest
wszechobecny w naszym życiu, że przyniosło większą wiedzę, co doprowadziło
również do większej liczby kobiet pracujących przy takich zadaniach. Droga nie jest
łatwa, w wielu dziedzinach, kobiety mają większe problemy, niż mężczyźni, gdy
kobieta ma dzieci, jej sytuacja ulega całkowicie zmianie, gdy kobieta jest w 30 roku
życia i będzie szukać pracy, pracodawcy pytają ją, czy ona planuje mieć dzieci i nie
tylko.
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