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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?
Moja mama pracuje w banku. Wcześniej pracowała jako inspektor, a teraz jest
przedstawicielem serwisu klienta. Mój ojciec jest inżynierem-budowlańcem. Mam brata
młodszego ode mnie o siedem lat. Jest studentem Uniwersytetu Technicznego w Gabrowie.
2. Gdzie spędziłaś większość okresu
dorastania? Na jakim obszarze –
miejskim, wiejskim, itd.?
W okresie dorastania większość czasu
spędzałam w Gabrowie – mieście, w
którym się urodziłam. Czasami, w lato,
zostawałam parę tygodni z moim
dziadkami, którzy mieszkają w wiosce
niedaleko Gabrowa. Mimo to mogę
powiedzieć,
że
większość
czasu
spędziłam w mieście.
3. Jak spędzałaś swój wolny czas?
W wolnym czasie czytałam książki,
wychodziłam
z
przyjaciółmi.
Jak
większość dzieci uwielbiałam oglądać telewizję i bawić się między innymi w chowanego czy
grać w dwa ognie. Jako nastolatka często chodziłam pływać z przyjaciółmi, rozwiązywałam
krzyżówki i jeździłam na rowerze albo chodziłam potańczyć. Nawet teraz często jeżdżę na
rowerze.
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.)?
Tak, moja mama często wyrażała opinię o tym, jak powinna zachowywać się dobra
dziewczyna. Jej zdaniem, dziewczyna powinna być mądra, cierpliwa, skromna i pracowita.
Pomimo jej opinii, tato uważa, że dla dziewczyny normalną rzeczą jest bycie trochę szaloną,
a także niegrzeczną.
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?
Moim najbliższym przyjacielem w okresie dorastania była dziewczyna. Nigdy nie wyraziła
szczególnej opinii o tym, jaka powinna być idealna dziewczyna, ale miała wzorce, za którymi
chciała podążać – głównie aktorki grające w filmach akcji. Później sama zaczęła uczyć się
sportów walki, takich jak aikido.
6. Jakie ścieżki kariery zawodowej obrali Twoi przyjaciele?
Jeden z moich przyjaciół pracuje jako web designer, zaczął już jako nastolatek. Mój poprzedni
współlokator jest nadzorcą kredytowym w banku. Mój przyjaciel z uniwersytetu jest
programistą. Obecnie mam przyjaciół, którzy podejmują się różnych prac – sprzedawcy
w sklepie, kelnerki, krawcy.
7. Czy miałaś wzory do naśladowania? Jeśli tak, to kim były te osoby i jakie cechy
charakterystyczne chciałaś naśladować?
Nie, nie miałam wzorów do naśladowania, ale zdecydowanie chciałam posiadać niektóre cechy
charakterystyczne, takie jak spryt, precyzja oraz bycie w dobrej formie fizycznej.
W rzeczywistości, kiedy byłam małą dziewczynką, chciałam być nauczycielką i robić wszystkie
rzeczy, które robią nauczyciele. Jeśli miałabym opisać jakikolwiek wzór – to wskazałabym
nauczycieli w szkole podstawowej.
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Rzeczywista sytuacja zawodowa
1. Jakie są Twoje najwcześniejsze wspomnienia związane z wyborem pracy, którą
masz obecnie?
Moje najwcześniejsze wspomnienia pochodzą z czasu, gdy uczęszczałam do
dziewiątej klasy. Komputery dopiero wchodziły do naszego życia codziennego, moja
mama miała jeden w swoim biurze. W szkole językowej musieliśmy wybrać jeden
z przedmiotów – informatykę lub naukę pisania na maszynie. Wtedy zdałam sobie
sprawę, że informatyka wydaje się dość interesująca i że chciałabym zajmować się nią
w przyszłości.
2. Kto lub co przyczyniło się do tego wyboru?
Być może przyczynił się do tego jeden z moich nauczycieli matematyki, który
zasugerował, że informatyka jest nauką przyszłości.
3. Jak doszło do podjęcia decyzji?
W okresie od 1997 do 1998 roku komputery
stawały
się
coraz
bardziej
popularne.
Wiedziałam, że będę chciała pracować
z komputerami, dlatego zdecydowałam uczyć się
informatyki na uniwersytecie i pracować w tej
dziedzinie.
4.
Które aspekty ICT
szczególnie interesujące?

uważasz

za

Technologia informacyjna i komunikacyjna jest
bardzo interesującą dziedziną, która rozwija się bardzo szybko. Jest również bardzo
rozległa i to jest częścią jej uroku. Pojawiają się nowe wynalazki; każdego dnia nowe
technologie są opracowywane. Komputery są w stanie rozwiązywać wiele problemów
dotyczących różnych aspektów naszego życia. Komunikacja nigdy nie była tak prosta.
Komputery oferują nam nowy rodzaj rozrywki. Jeśli miałabym odpowiedzieć krótko,
które aspekty ICT uważam za najbardziej interesujące, powiedziałabym, że są nimi
pojawiające się wynalazki oraz zniecierpliwienie w oczekiwaniu na pojawienie się
nowego ”cudu” technicznego.
5.

Pracujesz w zespole czy samodzielnie?
Pracuję w grupie czteroosobowej, lecz poza tym codziennie kontaktuję się ze
sprzedawcami i inżynierami.
6. Czym zajmujesz się w pracy?
Jestem odpowiedzialna za zamawianie części zamiennych, pomaganie inżynierom
w podejmowaniu decyzji w skomplikowanych sytuacjach, kontakty ze sprzedawcami
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/partnerami dostawców/, organizowanie zespołu złożonego z moich kolegów
podwładnych do prowadzenia wysyłki towaru, fakturowania, doradztwa oraz
obserwowania inżynierów serwisu odpowiedzialnych za prawidłowości w liczbie części
zamiennych, których potrzebują, zajmowanie się sprawami serwisu, aby mógł być
zamknięty na czas, techniczna eskalacja.
Obecnie zarządzam dużym projektem oprogramowania – wielofunkcyjny handlowy
system informatyczny – import, sprzedaż, magazynowanie, serwis i księgowość.
Jestem także zaangażowana w duży projekt oprogramowania dla Ministerstwa pracy
i polityki społecznej jako programista.
7. Jak wygląda jeden z Twoich typowych dni pracy?
Pierwszą rzeczą, którą zwykle robię jest sprawdzenie poczty elektronicznej. Napisanie
listy zadań na dany dzień. Sprawdzenie zapytań umieszczonych przez naszych
techników w wewnętrznej bazie danych i udzielenie na nie odpowiedzi. Sprawdzenie
zamówień na dostawę. Krótka rozmowa ze współpracownikami na temat ich zadań na
dzień dzisiejszy oraz zapytanie, czy
nie potrzebują pomocy. Złożenie kilku
zamówień.
Sprawdzenie
części
zamiennych, które są opóźnione.
Sprawdzenie
wszystkich
spraw
naprawczych, które nie zostały
zakończone na czas. Zawsze jest
parę rzeczy do zrobienia, które
pojawiają się w czasie dnia pracy,
dlatego też zawsze wiem, że mogę
potrzebować trochę czasu także na
ich zrobienie.
8. Które z aspektów swojej pracy lubisz najbardziej, a które najmniej?
Lubię fakt, że jestem w stanie kontaktować się z dużą liczbą osób – inżynierami
serwisu, partnerami dostawczymi. Lubię także techniczną część mojej pracy – czytanie
instrukcji obsługi oraz biuletynów szukających niekonwencjonalnych rozwiązań. Lubię
sposób, w jaki czuję się, gdy udaje się znaleźć rozwiązanie skomplikowanego
problemu. Podoba mi się, że mamy możliwość uczenia się nowych rzeczy
i zdobywania certyfikatów. Lubię także moich kolegów z pracy, zespół, w którym
pracuję. Wszyscy są bardzo inteligentni i mają poczucie humoru. Są profesjonalistami
i przyjemnością jest pracować w takim zespole jak ten.
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Czynniki wspierające/wstrzymujące
1. Czy mogłabyś opisać swoją karierę zawodową?
Mogłabym opisać swoją karierę jako udaną, ale trudną do osiągnięcia. Potrzeba wiele
ciężkiej pracy. Niezbędna jest chęć uczenia się. Jednakże, jak ludzie mówią, „dużo to
nigdy za dużo”.
2. Jakie czynniki pomagały i jacy ludzie wspierali Ciebie w wyborze i rozwoju
Twojej kariery?
Moi rodzice zawsze byli bardzo pomocni w sprawach związanych z moją karierą. Moi
nauczyciele matematyki także. W przypadku czynników mogę powiedzieć, że zawsze
istnieje odrobina szczęścia i silna wiara – to pomaga najbardziej.
3. Jakie czynniki i ludzie wstrzymywali wybór i rozwój Twojej kariery? Jak je
przezwyciężyłaś?
Nie mogę powiedzieć, że napotkałam na prawdziwe przeszkody na drodze do kariery.
Trudności mogą zostać zawsze przezwyciężone silną wolą i mocnym charakterem.
Obecnie pracodawcy szukają dobrze wykwalifikowanych ludzi, którzy mają chęć do
pracy i nauki. Jeśli dana osoba posiada te cechy, to istnieje szansa na
przezwyciężenie wszystkich przeszkód, które mogą się pojawić, korzystając ze
wsparcia współpracowników i pracodawców.
4. Dlaczego wybrałaś tą pracę/te prace?
Tak jak wspomniałam wcześniej, zawsze chciałam pracować w tym obszarze i kiedy
zrozumiałam, że istnieje wolne miejsce w przedsiębiorstwie, w którym nadal pracuje,
byłam absolutnie pewna, że złożę podanie. Z biegiem czasu zaczęłam lubić swoją
pracę coraz bardziej oraz czynić większe starania w uczeniu się oraz ulepszaniu
swoich umiejętności.
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Osoba prywatnie
1. Jak spędzasz dni wolne od pracy?
Wykorzystuję dni wolne od pracy do jeżdżenia na
rowerze, wychodzenia z przyjaciółmi, czytania książek,
słuchania muzyki oraz oglądania telewizji. Ostatnio
próbowałam grać w tenisa. W lato chodzę pływać.
2. Czy masz dzieci? Jeśli tak, to jakiej płci/ w jakim
wieku?
Nie, nie mam dzieci.
3. Czy praca ma wpływ na Twój czas wolny? Jeśli tak,
to jaki?
Tak, praca wpływa na mój wolny czas. Czasami muszę
czytać książki dotyczące moich czynności zawodowych
zamiast powieści. Z racji tego, że obszar ten rozwija się
bardzo szybko, nowe rzeczy pojawiają się każdego dnia
i muszę posiadać aktualne informacje, jeśli chcę być
prawdziwym profesjonalistą.
4. Jakie są Twoje główne zainteresowania poza Twoją
pracą? Czy masz jakieś hobby?
Z racji tego, że spędzamy cały dzień siedząc, poza moją pracą staram się poświęcać
jak najwięcej czasu sportowi. Lubię czytać książki i grać w gry komputerowe.
5. W skrócie, jak opisałabyś siebie jako osobę? Poważną, troskliwą, przyjacielską,
pomocną...?
Powiedziałabym, że jestem pracowitą,
optymistyczną osobą z poczuciem humoru.

poważną,

mądrą,

komunikatywną,

6

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

Rady dla innych
1. Czy zachęciłabyś inne kobiety do pracy jako specjalista IT? W jaki sposób byś je

zachęciła?
Tak, zachęciłabym inne kobiety do pracy jako specjalista IT. Jest to interesująca
dziedzina, która rozwija się bardzo szybko. Istnieją dobre perspektywy do
samorealizacji. Zakres IT obejmuje wiele form i podzakresów, takich jak
programowanie, administrowanie, projektowanie, a każdy z nich stwarza doskonałe
szanse na pomyślną karierę. Wiele fascynujących rzeczy ma się wydarzyć w obszarze
IT, co jest świetnym wyzwaniem dla stania się częścią technicznej rewolucji ludzkości.
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