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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?
Mój ojciec był specjalistą w zakresie edukacji działającym w zarządzaniu biznesem.
Moja matka jest gospodynią domową i nauczycielem zawodowym na pół etatu.
Mam trzy siostry młodsze ode mnie.
2. Gdzie spędziłaś większość okresu
dorastania? Na jakim obszarze –
miejskim, wiejskim, itd.?
Byłam
zainteresowana
sportem,
mieszkając nad morzem sporo czasu
spędzałam na plaży. Mój ojciec był
zainteresowany uprawianiem roślin, to
również zajmowało mi czas.
3. Jak spędzałaś swój wolny czas?
Pływanie i surfing.
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 wywierali wpływu, z wyjątkiem tego by cieszyć się życiem i być sobą.
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?
Stella, Nicola i Tanya były moimi najlepszymi przyjaciółkami, spędzałyśmy mnóstwo
czasu u siebie.
6. Jakie ścieżki kariery zawodowej obrali Twoi przyjaciele?
Stella pracuje jako optyk, Nicola pracuje jako terapeuta, Tanya Works jako radca
prawny.
7. Czy miałaś wzory do naśladowania? Jeśli tak, to kim były te osoby i jakie cechy
charakterystyczne chciałaś naśladować?
Mój ojciec uczył mnie jak stworzyć stronę internetową, co zainspirowało mnie aby
stworzyć więcej. Był moim wzorem w zakresie tych umiejętności.
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Rzeczywista sytuacja zawodowa
1. Jakie są Twoje najwcześniejsze wspomnienia związane z wyborem pracy, którą
masz obecnie?
Tak naprawdę nigdy nie planowałam tego, co chciałam robić, ale chciałam pracować
w branży IT. Choć w szkole pracowałam jako chemik a potem przeniosłam się do
sprzedaży detalicznej biżuterii. Postanowiłam poszukać innego zatrudnienia w firmie
turystycznej i używać moich umiejętności w zakresie IT szukając wyjazdów
wypoczynkowych dla ludzi. Nie do końca był to mój wybór, ale nie miałam wielu opcji
a sytuacja finansowa zmusiła mnie do tego.
2. Kto lub co przyczyniło się do tego wyboru?
Zaczęło się od tworzenia e-pisma.
3. Jak doszło do podjęcia decyzji?
Zawsze interesowałam się informatyką, gdy byłam nastolatką tworzyłam e-pismo, co
powiększyło moje zainteresowanie.
4.
Które aspekty ICT
szczególnie interesujące?

uważasz

za

Wszystko związane z ICT, szczególnie tworzenie
stron.
5.
Pracujesz
samodzielnie?

w

zespole

czy

Teraz pracuję w zespole, ale też samodzielnie
i realizuję prywatnie kilka stron dla organizacji
charytatywnych.
6. Czym zajmujesz się w pracy?
Wyszukiwanie wyjazdów wypoczynkowych i tworzenie baz danych dla klientów.
7. Jak wygląda jeden z Twoich typowych dni pracy?
Nie mam typowego dnia. Wszystko zależy od klienta.
8. Które z aspektów swojej pracy lubisz najbardziej, a które najmniej?
Lubię wyszukiwanie możliwości spędzenia wakacji. Wybredni klienci, którzy naprawdę
wiedzą, czego chcą, stanowią wyzwanie dla mnie.
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Czynniki wspierające/wstrzymujące
1. Czy mogłabyś opisać swoją karierę zawodową?
Zawsze chciałam pracować w IT, ale nie było to proste, ponieważ to obszar
zdominowany przez mężczyzn.
2. Jakie czynniki pomagały i jacy ludzie wspierali Ciebie w wyborze i rozwoju
Twojej kariery?
Rodzice wspierali mnie podczas studiów, zachęcali do zdobycia kwalifikacji w ICT.
3. Jakie czynniki i ludzie wstrzymywali wybór i rozwój Twojej kariery? Jak je
przezwyciężyłaś?
Myślę, że wiele osób uważa, że kobieta będzie mieć dziecko najpóźniej w 10 lat po
ukończeniu szkoły, więc nie opłaca się w nie inwestować i nadal jest to uznawane za
niepotrzebny koszt.
Ale oczywiście firmy nie mogą tego publicznie przyznać.
4. Dlaczego wybrałaś tą pracę/te prace?
Powiązania rodzinne i moje własne umiejętności, które pozwalają mi robić to, co robię.
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Osoba prywatnie
1. Jak spędzasz dni wolne od pracy?
Spędzam go z dziećmi i cieszę się z życia rodzinnego.
2. Czy masz dzieci? Jeśli tak, to jakiej płci/ w jakim
wieku?
Mam dwóch synów – mają 5 lat i 2 lata.
3. Czy praca ma wpływ na Twój czas wolny? Jeśli tak,
to jaki?
Moja praca nie ma dużego wpływu na moje życie
rodzinne. Mam zdalny dostęp do pracy i mogę
wykonywać pewne funkcje z domu.
4. Jakie są Twoje główne zainteresowania poza Twoją
pracą? Czy masz jakieś hobby?
Moje zainteresowania skupiają się wokół rodziny
i domu, spędzam z nimi cały czas wolny.
5. W skrócie, jak opisałabyś siebie jako osobę?
Poważną, troskliwą, przyjacielską, pomocną...?
Przystępna i przyjacielska.
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Rady dla innych
1. Czy zachęciłabyś inne kobiety do pracy jako specjalista IT? W jaki sposób byś je

zachęciła?
Polecam, aby kobiety robiły to, co chcą robić. Praca w IT może być dość trudna, chyba
że ma się takie zainteresowania i doświadczenie. Ten zawód jest pełen wyzwań, ale
pozwala uczyć się czegoś nowego każdego dnia. Moja praca daje mi satysfakcję
i jestem szczęśliwa, gdy jestem przydatna ludziom i mogę powiedzieć „zrobiłam to”.
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