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1. NŐK VEZETŐ POZÍCIÓBAN

A tanulmányok a vezető pozícióban lévők nemek közti megoszlását illetően évek óta 
azt mutatják, hogy a nők az egész EU-ban alulreprezentáltak. Átlagban az EU-ban 
az ügyvezető igazgatói posztok csak 32,5%-át tölti be nő [1]. Igazgatótanácsban 
és végrehajtó bizottságokban jelenleg 16,6% a nők aránya [2]. 

»Az üvegplafon még mindig akadály a nők számára, hogy magasabb vezetői vagy 
igazgatótanácsi pozíciókat töltsenek be nagyvállalatoknál. Lengyelországban 
csak a nők 15%-a tölt be ilyen pozíciót«, mondta Jolanta Kwasniewska (Lengyel 
Köztársaság egykori First Ladyje) [3]. 

Ezért első lépésként az Európai Parlament elfogadta, hogy 2020-ig 40%-ra 
növeli a nők arányát a felső vezetésben.

2015 márciusában a német parlament az igazgatótanácsokban bevezetendő 
kvóta mellett tette le a szavazatát. Ennek köszönhetően a nők vezetői szerepe 
újra nagy nyilvánosságot kapott. A törvényi rendezést, ami gyakorlatilag auto-
matikusan bejuttatja a nőket a német részvénytársaságok igazgatótanácsába, 
egyrészről nagyon jól fogadták, másrészről viszont megjelentek a kritikus 
hangok is, miszerint ez nem lehet egy általános modell a nők számának 
növelésére a cégek felső vezetésében. 

A különböző álláspontok vita tárgyát képezik szerte Európában. Grósz Judit, 
a Microsoft Magyarország marketing és operatív igazgatója szerint: “Számos 
felmérés és a saját személyes tapasztalataim is igazolják: a nők teljes mérték-
ben rendelkeznek a vezetővé váláshoz szükséges képességekkel. Az iskolá-
ban többnyire a lányok jobb eredményeket érnek el, mint fiú osztálytársaik. 
Ugyanakkor óriási különbség figyelhető meg az ambíciók terén: a férfiak 
egyértelműen jobban ambícionálják a magasabb pozíciók elérését, ebben a 
nők jócskán le vannak maradva. Akkor leszünk sikeresek, ha ezt az ambíciót 
képesek leszünk feltámasztani a nőkben. Tapasztalatom szerint a kvóta, ameny-
nyiben azt tudatosan és átgondoltan használják, segítheti a folyamatot. ” [4]. 

Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. Kormány-
zati kapcsolatok és PR vezetője, (Magyaror-
szág): »Nem hiszek abban, hogy a kötelező 
kvóta bevezetése lenne a leghatékonyabb 
megoldás arra hogy növekedhessen a női 
vezetők aránya a vezetői pozíciókban. Kvóta 
bevezetése helyett olyan intézkedésekre 
lenne szükség, melyek támogatni tudják 
a női munkavállalók lehetőségeit, 
segíteni őket abban, hogy 
össze tudják egyeztetni a 
munkahelyi elvárásokat a 
családban elvégzendő 
feladatok ellátásával. 
Ilyen megoldás lehet 
a részmunkaidő, a 
rugalmas il-
letve kötetlen 
munkaidőben 
foglalkoztatás, 
valamint a ver-
senyképes fi zetés. 
Ehhez jelentős társa-
dalmi attitűd váltásra 
van szükség a női munka-
vállalók helyzetének kezelése 
vonatkozásában, különösképp 
a kelet-közép- európai régió 
országaiban.« [4].

Patrizia Grieco, az ENEL Energy el-
nöke, Olaszországban az első nő, aki 
a FIAT gyár igazgatótanácsába beke-
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rült, egy globálisabb választ ad a kérdésre, 
amely fi gyelembe veszi mind a női mind 
a férfi  kompetenciákat: »A női sajátossá-
gok helyett én inkább abban hiszek, hogy 
minden személynek megvannak a maga 
erősségei és értékei nemtől függetlenül 
és ezek azok a tulajdonságok, amelyeket 

értékelni kell egy cégen belül és azon 
kívül. Hiszem, hogy az egyensúlyt 

az alábbi összefüggésben kell 
nézni: elképzelhetetlen, 

hogy lemondjunk a már 
meglévő szakmai kész-
ségek 50%-áról« [5]. 

A tanulmányok azt 
igazolják, hogy a 
nőknek magas 
elvárásaik van-

nak a saját vezetői 
kompetenciáikkal 

szemben [1]. Nem 
csak azért szeretnének 

megkapni egy állást, 
mert »nők«, hanem azért 

mert alkalmasak rá [6]. 

Ámon Ada, 1998-tól 2015-ig az 
Energiaklub  Szakpolitikai Intézet és 

Módszertani Központ (Magyarország) 
igazgatója: “Az energia hatalom. Amíg 
a hagyományos, fosszilis energia-
előállítás nagyon is férfi as iparág, a 

fenntartható energia sokkal feminimebb valami. Mindig úgy gondoltam, hogy az 
okos nők meg fognak érkezni a döntéshozatalba és hasznosak lesznek a társada-
lomnak. Bár ez azért némi időbe telik.« [4]. Az olasz tapasztalatok, ahol a kvótát 
a tőzsdén jegyzett cégeknél már 2011 óta törvény írja elő, azt mutatják, hogy ez 
legalább ösztönzi a vállalatokat annak átgondolására, hogy a nők is inkább azért 
szeretnének top állásokat betölteni, mert jók abban. Emma Marcegaglia, a Business 
Europe európai kereskedelmi kamara elnöknője úgy látja, hogy az a tény, hogy 
a »férfi aknak hirtelen meg kell osztaniuk a hatalmukat a nőkkel« az a »kontinens 
legnagyobb innovációja« [7]. 

»Manapság a »nők vezető beosztása« nem csak a nagy vállalatoknál téma hanem 
a kis- és középvállalatoknál is.« 

Ez azért is fontos, mert a KKV-k jelentős részét teszik ki az európai gazdaságnak. 
Több mint 20 millió európai vállalat KKV, ami a cégek 99%-át teszi ki. Valójában 
10-ből 9 KKV-nek kevesebb, mint 10 alkalmazottja van [8]. Ezek a mikró vállalatok 
gyakran hagyományosan családi vállalkozások, ahol a nőnek komolyabb szerepe 
van az üzleti döntésekben és üzleti sikerekben. 

Jolanta Kwasniewska: »Lengyelországban különleges helyzetünk van, amikor 
nőkről beszélünk a kisvállalatoknál. A lengyel nők a másodikak a francia nők 
után a nők által vezetett kisvállalatok számát illetően. Amikor világszerte ren-
dezvényeken és konferenciákon jelenünk meg, mindig szuperlatívuszokban 
beszélnek a lengyel nők vállalkozó kedvéről. Nálunk a nők képzettebbek, mint a 
férfi ak, a statisztikák szerint a lengyel nők 60%-ának van felsőfokú végzettsége, 
de még mindig olyan állasokat töltenek be, amelyek kevésbé megbecsültek és 
alacsonyabb fi zetéssel járnak.« [3]. 

A kutatások már többször foglalkoztak férfi ak és a nők vezetési stílusával és motivá-
cióikkal, az eredmények azt mutatják, hogy a nők hallgatnak a megérzéseikre, de 
ugyanakkor több szempontot is fi gyelembe vesznek a döntéshozatal során [7]. A 
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nők a konstruktív munkakörnyezetre és az érték alapú ötletekre összpontosítanak, 
amelyek kielégítik az ügyfeleik és alkalmazottaik igényeit. A vezető beosztású nők 
a férfiaknál kevésbé akarnak hatalmat gyakorolni, ehelyett előnyben részesítik a 
kölcsönös megbecsülést és a jó munkahelyi légkört [9, 10]. 

Hiszünk benne, hogy a 21. században egy kölcsönös tiszteletre és megbecsülésre 
alapozott vállalati kultúra hosszú távon sikeresebb lesz. A »magányos vezető« már 
egy idejét múlt modell és egyre növekszik helyette a »visszacsatolás kultúrája« [9]. 

Paola De Martini, a STMicroelectrics csoport (Olaszország) alelnöke és adó 
osztályának vezetője: »Az a benyomásom alakult ki az évek során, hogy a 
nők inkább mutatják meg magukat, mint a férfiak és mernek »odaállni«, több 
kockázatot vállalnak és megvédik a saját ötleteiket. Ez ösztönzi a kollégák 

közötti vitákat és érveléseket, ami segíti a 
cég növekedését.« [5].

A fenti gondolatmenetet folytatván az alkal-
mazottak, ügyfelek, beszállítók és a közönség 
felé irányuló bizalmon és tiszteleten alapuló 
vállalati kultúra az, amit a női vezetők jobban 
támogathatnak az eredendően meglévő szo-
ciális kompetenciáknak köszönhetően. A nők 
inkább törekszenek a konszenzusos vállalati 
stratégia kialakítására, ami segíti az üzleti 
sikereket és ugyanakkor a bevont kollégák 
elégedettségét is. 

Ez szinergia hatást eredményez: az egyik oldal-
ról a nők elérik karrier céljaikat, másrészről  
hozzájárulnak egy olyan fair vezetési stílushoz, 
ami üzleti sikerekhez vezet. 
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2013 őszén indult a projekt magyar, olasz, 
lengyel és német partnerekkel. A közös cél a 
vezető beosztású nőkben tudatosítani szociális 
erősségeiket és ezen kompetenciák célorientált 
alkalmazását pozíciójukban. 

A projekt céljának eléréséhez a kiinduló pont 
a berlini anda GbR »With fairness to success« 
programjának ház modellje volt. A ház modellt 
KKV-k számára hozták létre és úgy tekint a »jövő 
orientált ház vállalkozásra«, mint egy brand. 
Ez a brand 7 összetevő* egészének tekinthető 
egy fair vállalati és vezetési kultúrával az üzleti 
siker érdekében. 

Módszertanilag a projekt a ház modellből kiindulva 
egy kompetencia vizsgálattal kezdődött, majd 
ez kiegészült egy személyre szabott tréninggel. 
Összesen 190 üzletasszonyt interjúvoltunk meg 
a kompetencia vizsgálat során és közülük 40-en 
vettek részt különböző, a vizsgálat eredményei 
alapján célzott tréningeken. 

2. A PROJEKT

Lengyel résztvevők a tréningsorán.

* A ház modell 7 összetevője:

1. Üzleti kultúra, ami a munka élvezetét helyezi előtérbe
2. Kompetenciák az egyik legjobbá váláshoz
3. Vezetői készségek a fair módon elért sikerekhez
4. Szaktudás a »jó ügyfél« kiválasztásához
5. Szaktudás a »jó alkalmazott« kiválasztásához, aki képzett és érzelmileg 
    kötődik a vállalathoz
6. Üzleti szervezet, ami ösztönzi az alkalmazottak teljesítményét
7. A vállalat gazdasági alapja
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3. PORTRÉK

A kiadványban 8 hölgyet mutatunk be 4 országból, akik elmesélik nekünk vezetői 
tapasztalataikat és az EU projekt keretén belül megvalósított tréning eredményeit. 
Az interjúk során a résztvevők a következő kérdésekre válaszoltak:

• Mik voltak a motivációim a jelenlegi pozícióm betöltéséhez?  

• Mely dolgok fontosak számomra, hogy kényelmesen érezzem magam 
ebben a beosztásban? 

• Mik voltak a tréning során a tapasztalataim és mik voltak azok területek, 
amelyek segítettek megvalósítani a főbb céljaimat?
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DUCA ANDREA (MAGYARORSZÁG)
HD Event & Promotion ügyvezető igazgató

»Szeretem a mindennapi kihívásokat.«

A saját céged vezetése egy nagyon izgalmas munka, néha nagyon nehéz 
és fárasztó, de a kreatív tanulási folyamat sosem fejeződik be, ami jó  
motiváció minden nap az új kihívássokkal való szembenézéshez. 

Én vállalkozó típusú ember vagyok. 
Szeretek részt venni a projektjeink kivite-
lezésében, de még jobban érdekel, hogyan 
lehet sikeresen működtetni egy céget, egy új 
üzlet megszerzésétől a pénzügyi stratégián  
keresztül az emberi erőforrás menedzsmentig.

Családanyaként egy nagy rendezvényszervező 
cég menedzser partnerének lenni sok energiát 
emészt fel, a legnagyobb kihívás hatékonyan 
jelen lenni az életem minden területén. Ez 
sok előkészítést és tudatos tervezést igényel, 
de amikor a munkámra kell koncentrálnom, 

akkor nem kell a családomhoz kötődő operatív feladatokkal foglalkoznom és 
ez teszi igazán kényelmessé a munkámat.   
 
A tréning folyamat rávilágított az életem problémás területeire. A főbb té-
máim az alábbiak voltak: munka – magánélet egyensúlya, hogyan delegál-
jak felelősség köröket és hogyan alakítsak ki kedvező munkakörnyezetet a 
csapatom számára.
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MARTINA SPITZNER (NÉMETORSZÁG)
Meyenburger Elektrobau GmbH kereskedelmi igazgatója

»Szeretem a munkámat, mert büszke vagyok rá, hogy hozzájárul-
hatok a vállalat fejlődéséhez. Az ajtóm bármikor nyitva áll az 
alkalmazottak előtt.«

Mi a motivációm?  
Élvezem a munkámat, máskülönben nem tudnám hatékonyan végezni. 
Nagyon fontos, hogy azonosulni tudjak a munkámmal és, hogy a főnökeim  
és a beosztottjaim teljesen megbíznak bennem.

A vállalat nagyon jól fejlődik és büszke vagyok rá, hogy részese lehetek 
ennek az üzleti sikernek. A kölcsönös bizalom, tisztelet és őszinteség egy 
nagyon kellemes munkahelyi légkört hoznak létre, ami elengedhetetlen 
ahhoz, hogy kényelmesen érezzem magam az pozíciómban.

Amikor megkezdtem a pénzügyi tanulmányaimat hamar rájöttem, hogy ha 
számokkal dolgozok az komoly felelősség egy vállalat fejlődésében. 2001-ben 
lettem egy kézműves cég kereskedelmi igazgatója, aminek 75 alkalmazottja van. 
Úgy éreztem, hogy a pozíciómban elindíthatok valamit. Először nehéz volt nőként 
egy olyan cégnél, ahol csak férfiak dolgoznak, de később megszoktam a tipikus 
férfi stílust a vállalati kommunikációban.

Kvóta helyett kompetencia  – Coaching: Ez a tréning egy nagyon érdekes tapasztalat 
volt számomra. Természetesen tudom, hogy mindig újra és újra tanulunk valamit, de 
ez a tréning nagyon különleges volt számomra. A női szerepemre koncentráltunk 
a cégen belül. Megtanultam, hogy egy női vezetőnek milyen speciális és fontos 
szerepe van egy vállalkozás fenntarthatósága szempontjából. Napjainkban, főleg 
azoknál a vállalatoknál ahol bizonyos készségek hiányoznak, az értékszemlélet, 
kommunikáció és a problémamegoldó készség egyre fontosabb lesz. Továbbá 

az új beosztásomban, mint irodavezető én is 
szeretnék új sztenderdeket bevezetni. Jelenleg 
ilyen kérdésekkel foglalkozom, mint »Hogyan 
tudom meggyőzni a férfiakat, hogy figyelme-
sebben hallgassanak és ugyanakkor ezt ne úgy 
éljék meg, mint egy felesleges érzékenység?« 
vagy »Hogyan tudok könnyebben elengedni 
dolgokat és delegálni feladatokat?« »Hogyan 
tudok időt szakítani, hogy jobban koncentrál-
hassak a HR munkára?«. 
Számomra a tréning legfontosabb eredménye az 
volt, hogy megtanultam hogyan tudom növelni 
a figyelmemet és hogyan tudok túllépni az új 
dolgok bevezetésével járó hatásokon.
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ERIKA FUNDONE (OLASZORSZÁG)
Minőségbiztosítás, NC Componenti SpA - mérnöki vállalat

»Szeretem a kihívásokat, szeretem megszervezni a munkafo-
lyamatokat és javítani azokat. Perfekcionista vagyok (sajnos)
és mindig új utakat keresek, hogy minél jobban javíthassuk
a hatékonyságot és az eredményességet.«

Családi vállalkozásban dolgozom. Gyakornokként kezdtem részmunkaidőben
a pénzügyi osztályon, számlákat rögzítettem, a fennmaradó időben pedig
különböző könyvelési feladatokat láttam el.

Két év után megváltozott a beosztásom,
mert egy idősebb kolléga elment szülni és én
lettem a felelős a cég könyvelésért, úgy, hogy
csak 2 egyetemi vizsgám volt számvitelből,
ami az alapismereteket tartalmazta. Szeretem
a kihívásokat, szeretem megszervezni a munka-
folyamatokat és javítani azokat, több fronton
dolgozni és megérteni, hogy mit csinálok és
annak mik a következményei, ezért a fáradtság
ellenére sem futamodtam meg. Elég makacs
vagyok és nem szeretek veszíteni. Mindaz ami
történt, arra enged következtetni, hogy ha akkor
megcsináltam, bármikor megcsinálhatom.

Az évek során különböző fejlesztésekkel foglalkoztam különböző szervezeteknél
egészen addig amíg nem kaptam meg a minőségbiztosításért felelős beosztást,
így most ezek a fejlesztési folyamatok egy formális pozíció keretén belül zajlanak.
Azt gondolom, hogy ezek a sajátosságok részét képezik a motivációmnak. Folyama-
tokban gondolkozni azt jelenti, hogy egyfajta támpont leszel az emberek számára,
akik hasznos válaszokat és véleményeket kapnak a saját munkájukhoz, ami nagy
elismerés számomra.

Megelégedettséggel tölt el, hogy teljes képem van a vállalatról, tehát különböző 
területeken tudok hozzájárulni a fejlődéshez. Szeretem megélni a változásokat és 
aktív részese lenni a folyamatoknak. Szeretek különböző dolgokkal foglalkozni, ami 
által bővülnek az ismereteim és megtalálni a megoldásokat a különböző problémák ra. 
Mivel a fémmegmunkálás területén a hímsovinizmus még mindig létezik, főleg 
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bizonyos szervezeteknél, nagy kihívás számomra bebizonyítani, hogy a nők nem 
érnek kevesebbet a férfiaknál és jó érzés elismeréseket kapni.

Az életem jelen szakaszában nagyon fontos számomra, hogy megtaláljam a helyes
egyensúlyt a munka és a magánélet között, most ez jelenti az új kihívást.

Kvóta helyett kompetencia – Coaching
A tréning és a többi résztvevővel való összevetés kiszélesítette a nézőpontomat.
Jelenleg, amikor épen újra értékelem a fontossági sorrendet és új kihívások előtt
állok, új értékelési eszközöket kaptam és tudatosabban tudom átgondolni a jövőmet. 
Ebben a változási folyamatban remek kiinduló pont volt számomra a coaching.
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EVI ECKELMANN (NÉMETORSZÁG)
kereskedelmi központ vezetője Berlinben

»Nem szeretek dolgokat fél szívvel csinálni. Szeretem a kihívá-
sokat, amik pozitív változásokat hoznak hosszútávon.«

9 éve dolgozom egy bevásárló központban, most az igazgatójaként. 
Ebben a vezető beosztásban gyakorlatilag mindenért én vagyok a felelős 
– az üzleti ügyekért a működésért és az emberekért, akik itt dolgoznak. 
A rendszeres személyes kapcsolatok elengedhetetlenek számomra, csak 
így tudom megoldani a bérlőinknél, ügyfeleinknél és természetesen az 
alkalmazottainknál felmerülő kisebb, nagyobb problémákat. 

A napi munkámat szoros együttműködés 
jellemzi a bérlőinkkel, ezért kétségtelenül a 
munkahelyi légkörnek jónak kell lennie, de 
ezen folyamatosan dolgozni kell. Az irodám 
ajtaja mindig nyitva áll az ügyfelek és a bérlők 
előtt. A vevőink szükségletei alapján közösen 
kell kidolgoznunk egy ügyfél orientált, az 
ügyfelek elégedettségét kiváltó jó szolgál-
tatást. Ez nagyon fontos – minden nap.

Mi volt a motiváció számomra a pozíció 
betöltéséhez? Azt akarom, hogy a dolgok 
menjenek előre, inspirálni szeretnék má-

sokat és nem félek felelősséget vállalni. A feladatok sokszínűségének tükré-
ben szeretem a munkámat és még mindig rengeteg örömet okoz. Szeretek 
emberekkel dolgozni és örülök, hogy olyan feltételeket tudok biztosítani, 
amelyekkel a bérlőink zavartalanul végezhetik a munkájukat és a vevőikre 
tudnak koncentrálni.

Ahhoz, hogy kényelmesen érezzem magam ebben a szerepben, feltétlenül 
szükségem van sikerélményekre; például amikor az alkalmazottaim megta-
nulják, hogy felelősséget vállaljanak a saját tetteikért; ez ad erőt a kollektív 
bizalmi viszonyhoz. A bizalom, egymás megbecsülése és a kölcsönös tisztelet 
nagyon fontos a munkámban és ugyanakkor ez az alapja a bérlőkkel, a me-
nedzsmenttel és a tulajdonosokkal való együttműködésnek is. 
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Kvóta helyett kompetencia – Coaching
Ez a projekt nagyon lenyűgöző, szuper, hogy részese lehettem. A trénerem 
bátorította az ötleteimet és a terveimet, de bemutatott új utakat, alternatívákat, 
lehetőségeket is a felmerülő problémákra. Én mindig kíváncsi vagyok az új dol-
gokra, szeretem a kihívásokat és ez az, amiért igazán értékeltem ezt a tréninget.

Utólag elmondhatom, hogy erősebb és céltudatosabb lettem és még inkább 
felnőttem a feladataimhoz. 
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IZABELA KUMOR-PILARCZYK (LENGYELORSZÁG)
Żary Humán Gimnázium kancellárja

Vezetői mottóm 

»A vezető az, aki többet lát másoknál, aki messzebbre lát 
másoknál és ezt előbb teszi, mint mások.« Bertrand Russell

»Ha ott akarsz lenni, ahol még sosem voltál, arra kell menned, 
amerre sosem jártál. Ha azt akarod elérni, amit eddig nem, 
akkor azt kell tenned, amit eddig nem.« Charles Noble

A kancellári álláson kívül számos pozíciót töltök be és a munkásságom 
a Lubuskie Régió támogatására irányul különböző területeken: szociális, 
gazdasági, oktatás politikai, fogyatékkal élők támogatása, EU-s források 
felkutatása és határon átnyúló kooperáció.

Fiatal korom óta felelős vagyok a vi-
selkedésemért, mindig vállalom a teljes 
felelősséget a tetteimért és a beosztottaimért. 

Minden pozícióm másfajta felelősséget követel,  
mint kancellár irányítom a középiskola 
működését, a pénzügyeket, munkavállalói 
kérdéseket, fejlesztési stratégiákat és még 
sok minden mást.

Mindig pontos célokat tűzök ki és meg 
vagyok győződve róla, hogy ez egyik 
kulcsa a sikernek. A Żary középiskolában 

kialakítottam egy szakemberekből álló hatékony csapatot, a saját sikerem 
alapja, hogy mindenkinek jó legyen, ne csak nekem. Az üzleti partnereimtől 
ugyanezt várom el.

A szakmai életemben sosem versenyeztem a férfiakkal – ez egy zsákutca 
szerintem, inkább szeretek együttműködni a közös cél eléréséért. Beszél-
getéseknek, tárgyalásoknak és eszmecseréknek köszönhetően találhattok 
egy megállapodást és végül vállalkozói sikereket érhettek el. 

Személyes tapasztalataimból kiindulva ez egy folyamat, szóval időt igé-
nyel, de mindig kifizetődő. A vezetői beosztásnak is meg vannak a maga 
következményei és néha nehéz megtartani az egyensúlyt munka és  
magánélet között.
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»Kvóta helyett kompetencia« Workshop
Az ötleteink és tapasztalataink megosztása a találkozóinkon összehozták 
a résztvevőket és segített a problémák megoldásában. Ez a projekt meg-
mutatta, hogy a nők különbözőek, de hasonló problémáink vannak és ez 
összeköt bennünket. 

Beata Piasny tréningjei segítettek a munka és magánélet összehangolásában 
és inspiráltak a többiekkel való véleménycserére. 
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MIRELLA TRONCI (OLASZORSZÁG)
Értékesítési és Marketing igazgató, GERA srl, Torino

»A motivációm abban rejlik, hogy kiszélesítsem a marketing 
és értékesítési ismereteimet ezáltal hozzájárulhassak az 
üzlet, a csapat és a külső, belső környezet növekedéséhez 
minden nap.« 

27 éves voltam, amikor az első munkámat megkaptam, mint egy multi-
nacionális cég márka menedzsere. Nagyon féltem fiatal nőként a szenior 
férfiak világában, ezért tanácsot kértem az amerikai főnökömtől, aki azt 
válaszolta »csak legyél, amilyen vagy«. Ez a tanács mindig elkísér az utamon. 

Éveken keresztül a szakmai életem befolyásolta a döntéseimet, sok 
energiát fordítottam a tudásom bővítésére, hogy növekedhessek, mint 
vezető és mint ember. 

A munkámnak köszönhetően nagyszerű 
helyeken dolgozhattam, utazhattam, megis-
merhettem különböző kultúrákat, szélesít-
hettem az ismereteimet és folyamatosan 
fejlődhettem. Nehéz volt elválasztanom a 
szakmai életemet a magánéletemtől, mert 
teljesnek éreztem azt.

A fő kompetenciáim az értékesítés és mar-
ketingen alapszanak az üzletfejlesztésre 
fókuszálva (start-up vagy cégek újra indítása). 
Jelenleg a GERA értékesítési és marketing 
igazgatója vagyok, a cég egy családi vállalko-

zás, ami kulcsszerepet tölt be széles formátumú dokumentumok kivitelezésére 
szolgáló gépek gyártásában.

3 éve kaptam meg ezt a munkát, a feladatom nem csak a cég fellendítése 
volt, hanem az is, hogy segítsem a generációváltást, ami magában foglalja a 
vállalati kultúra teljes átalakulását. 

Mitől érzem magam kényelmesen a pozíciómban: 
Büszke vagyok rá, hogy minden nap hozzájárulhatok az üzleti növekedéshez. 
Kerestem a család és a kollégák bizalmát, úgy érzem, sikerült elnyernem és 
támogatják a tevékenységemet. Szeretem, hogy részt vehetek az új tulajdonosi 
generáció erős jövőjének felépítésében. Együtt, harmóniában változtatjuk meg 
a vállalati kultúrát és a munkafolyamatokat, még akkor is, amikor kihívásokkal 
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találkozunk. Még ha keményen is dolgozunk, tudunk vigyázni a családjainkra és 
a magánéletünkre. A munka – magánélet egyensúlya része a vállalati kultúrának, 
amit én nagyon értékelek.

Kvóta helyett kompetencia – Coaching
A csoport tréning egy csodálatos utazás volt számomra és sokat segített abban, 
hogy magabiztosabb legyek a már megszerzett és a potenciális képességeimmel 
kapcsolatban és hogy hogyan tudom alkalmazni ezeket a mindennapi munkám 
során. A legfontosabb eredményeim, annak megértése, hogyan tudok egy erős 
csapatot építeni, megkönnyíteni a megbeszéléseket és támogatni egy egyezség 
elérését, hogyan tudom meghatározni a célokat és támogatni azok elérését, úgy 
hogy biztos legyek benne, mindenki megkapta a szükséges információkat és 
a csapat tagjának érzi magát. Minden tréning szekció után úgy éreztem, hogy 

olyan eszköz van a kezemben, amit rögtön 
hasznosítani tudok a mindennapi munkámban. 

Azt kell mondjam, nagyon sokat kaptam a 
csapattól, amikor elkezdtük, még nem ismertük 
egymást, de a csoport foglalkozások nagyon jó 
csapatot kovácsoltak össze. Mindenki nyitott 
volt és mind az egyén, mind csoport szinten 
jó tapasztalat volt számunkra. Örülök, hogy 
lehetőségem nyílt nagyszerű emberekkel 
találkozni, értékes növekedési célokkal, amik 
összhangban voltak az én elképzeléseimmel. 
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BOGUMIŁA ULANOWSKA (LENGYELORSZÁG)
OMNI MODO Nowa Sól tulajdonosa | OPZL Igazgatótanácsi tag (Lubuskie Régió munkaadói szervezete) | 
Lengyel Női Vállalkozók Hálózatának nagykövete

Vezetői mottóm

Walt Disney azt mondta:
»Ha meg tudod álmodni, akkor meg is tudod csinálni.«

Az én szavaimmal ez: 
»Az út eleje egy álom, szóval ne félj álmodni!« 

A felelősség a legfontosabb és a legnehezebb dolog az életben, a trükk 
a felelősség megosztása másokkal. A saját cégemnél az én feladatom 
a vezetés, a pénzügyeket és munkavállalókat érintő kérdésekben való 
döntéshozatal, a stratégia megalkotása, a cég képviselete és a források 
felkutatása. Ahhoz, hogy mindezt teljesítsem, nekem is delegálnom kell 
feladatokat és felelősség köröket. 

Amikor beindítottam a saját üzletemet, 
automatikusan vezetővé váltam. Mint egy 
vállalat vezérigazgató helyettese szereztem 
már tapasztalatokat az emberi erőforrás me-
nedzselésében, de csak a saját cégemben 
volt lehetőségem olyan módon rendezni az 
interperszonális kapcsolatokat, ami a leg-
hatékonyabb minden dolgozónk számára.

Vezetőnek lenni néha nem túl kényelmes, 
leginkább a vállalat, az alkalmazottak és a 
család iránti felelősségnek köszönhetően, 
de ugyanakkor a vezető beosztás hatalmas 

elégedettséggel is jár és a teljes élet érzését biztosítja. Most könnyebb a nőknek 
vezető pozícióba kerülni, mint 20 évvel ezelőtt, már nem úgy kezelnek bennün-
ket, mint egy új jelenség a piacon. A vezető nők képesek megmutatni, hogy 
nagyon jól el tudják irányítani a saját cégeiket. 

Felelősek vagyunk és keményen dolgozunk, hogy fenntarthatóságot biztosítsunk 
cégeinknek. A legnagyobb nehézség, hogy adaptáljuk termékeinket egy foly-
amatosan változó piac elvárásaihoz és annak veszélye, hogy nem tisztességes 
vevőkkel találjuk szemben magunkat.

Az alkalmazottak nagyon értékes tőke a vállaltnak és átlátható módon kellene 
vezetni őket, érthető vállalati és piaci szabályok mentén. Emlékeznünk kell rá, 
hogy az alkalmazottaink is emberek, akiknek vannak örömeik és problémáik 
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az életben. Abba, hogy vezető vagyok számomra az is beletartozik, hogy képes 
legyek megtalálni az egyensúlyt a saját üzletünk és a folyamatosan változó piac 
elvárásai között. Véleményem szerint jó úton vagyok.

Nekem személyesen a családom támogatása a legfontosabb és az, hogy hisz-
nek bennem. Az otthonom a menedékem, ahol relaxálhatok, feltöltődhetek és 
távolságot tarthatok a szakmai életemtől. 

Minden »Kvóta helyett kompetencia« workshop…
… tisztáztuk a tudásomat és új megvilágításba helyeztük a tetteimet: megta-
nultam, hogyan cselekedjek hatékonyabban. Amikor visszatértem ezekről a 
tréningekről, sokkal nagyobb volt az önbizalmam és tele voltam tetterővel. A 
legnagyobb meglepetés, hogy néhány új és eddig felfedezetlen területet ismer-

tem fel magamban, amit most használhatok a 
munkahelyemen és még tovább fejleszthetem.
Csodálatos, szenvedéllyel teli és inspiráló 
hölgyeket ismertem meg.

Olyan nők vettek körül, akik annyira különbözőek 
és egyben annyira hasonlóak is.
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ERDŐDY GABRIELLA (MAGYARORSZÁG)
HR menedzser a közszférában

»Jelenleg egy lézertechnikai kutató központ alapítványánál 
dolgozom.«

Egy olyan állást szerettem volna találni, ami képes kihasználni a szakmai 
tudásomat, tapasztalatomat és képességeimet, ahol egy folyamatosan 
fejlődő szakember lehetek és mindezt a munka - magánélet egyensúlyának 
megtartásával. 

HR szakértőként úgy gondolom, hogy 
az ügyfélközpontú gondolkodásmód külö-
nösen fontos, hogy legyen elegendő időm 
a partnereim és kollégáim meghallgatására 
és támogatására és ugyanakkor a cégvezetők 
igényeinek kielégítésére is. A jó kommuniká-
ciós készség a legfontosabb, hiszen a Hr-es 
munkatársak azok, akik kapcsolatot képeznek 
a munkaadók és az alkalmazottak között. 
Megfelelő időre van szükséged a tárgyalá-
sokhoz és hatással kell lenned a kollégáidra, 
ahhoz, hogy mind a saját, mind a vállalat 
céljait elérjed. Megtalálni az egyensúlyt az 

ügyfélközpontúság és a saját érdekeid figyelembe vétele között, szintén egy 
olyan dolog, ami szükséges ahhoz, hogy sikeres legyél a munkádban. 

A tréning segített nekem, hogy megtaláljam és felismerjem az erősségeimet 
és képességeimet, amik igazán fontosak a szakmai életemben. Dolgoztunk az 
önbizalmam fejlesztésén és az asszertív kommunikáción. Megpróbáltam fel-
használni az újonnan tanult dolgokat és sikereket értem el vele. Ezen fejlődési 
folyamat óta mindig emlékszem, hogy milyen típusú ember szeretnék lenni és 
mik az én értékeim. Én mindig kutatom a legjobb megoldásokat, hogy harmó-
niában legyek önmagammal és szakmai területen is a legjobbat nyújthassam.
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4. A TRÉNEREK ÉS TAPASZTALATAIK

Katona Melinda (Magyarország)

A kompetenciák fejlesztése a női vezetői képességek fejlesztésének kulcsa, egy sikertényező 
a nők társadalmi szerepének megerősítéséhez és felhatalmazást ad a gazdasági életben is.

A tréninget nagyon jól fogadták a programban résztvevő hölgyek. A coaching egy 
nagyon nőies módja a kompetencia fejlesztésnek, 

egyedi, személyre szabott önfejlesztő lehetőséget biztosít, miközben odafigyelhetünk a 
résztvevők egyéni igényeire is.
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A különböző és egyedi tréning modulok professzionális trénerek által kerültek lebonyolításra, akik élvezték az üzletasszo-
nyoknak tartott coachingokat. Íme a tapasztalataik:

Varga Andrea (Magyarország)

Az egyéni coaching minden embernek - jelen esetben nőknek - segít aktívan abban, hogy 
megszerezzék/fejlesszék a boldog és sikeres élethez szükséges képességeket, illetve hogy 
megtalálják a munka és a magánélet közötti egyensúlyt.

Személy szerint azon dolgozom ügyfeleimmel, hogy »egy szinttel feljebb« tudjanak 
lépni mind munkájuk mind magánéleti kihívásaik területén.

Célom az, hogy segítsem őket meghatározni, illetve megérteni, hogy melyek életük ezen 
kihívási, illetve hozzájáruljak ahhoz, hogy önállóan felfedezzék saját alternatív megoldásaikat. 
Elkötelezetten próbálom segíteni ügyfeleimet abban, hogy saját erőforrásaik felhasználásával 
valóra tudják váltani álmaikat - vágyaikat. Célom, hogy ügyfeleim életminősége minden 
esetben javuljon, valamint karrierjük minél sikeresebb legyen.
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Beata Piasny (Lengyelország)

Én a Nemzetközi Coach Szövetség trénere vagyok és már 6 éve kifejezetten nőkkel dolgozom. A 
tréning közben azt figyeltem meg, hogy a felső vezető nők szükségletei a következők: a munka-
magánélet egyensúly megtartása, hogy a legjobbat adják magukból, több kompetenciával 
rendelkezzenek és legyenek magabiztosak. Ezért hoztam létre egy tréning programot, aminek a 
neve „Nők fejlődésben”. Ez segít a hölgyeknek, hogy felfedezzék az erősségeiket, szükségleteiket, 
értékeiket és céljaikat, valamint a képzési kompetenciáikat.

A tréningek során speciális eszközöket használok, amik képeken alapulnak, pl. „coaching 
térkép” vagy „az U pontok”, ami segít a résztvevőknek a jövőkép megalkotásában, a 
valódi szükségletek megválaszolásában és tervek, célok felállításában.

Azt gondolom, hogy a vezetői kompetenciák fejlesztéséhez a legjobb út a tréning, a mentorálás 
és a képzés összehasonlítása, mert a módszer kiválasztása mindig az  aktuális igényeken 
múlik. “Nagy sikerekhez professzionális támogatás kell.”

Frauke Althoff (Németország)

Szervezeti pszichológus vagyok és 20 éve coaching menedzser. Az én módszerem szisztematikus 
és megoldás orientált, jelenleg a fő profilom a konfliktus tanácsadás. Először analizálom a kon-
fliktusokat és kiválasztom az alkalmas intervenciókat konfliktus tréning és workshop keretében 
a konfliktusok megoldásához. 

A projekt keretében ugyanazon vállalattól 4 női vezető vett részt a tréningen. A hölgyek 
nagyon motiváltak voltak, de a csoport beszélgetések során kiderült, hogy ugyanakkor 
az elméleteket, tanulási tapasztalatokat és válaszaikat illetően nagyon komplex társaság. 

Sokat tanultak az interperszonális kapcsolatokról és ezt fel is tudták használni a különböző 
vezetői helyzetekben. A biztonság érzetük és magabiztosságuk is hatalmasat fejlődött, abban 
mindannyian egyetértettek, hogy »Ez egy megtérülő befektetés volt annak ellenére, hogy nagyon 
szoros az időbeosztásunk.«
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Anja Rakowski (Németország)

Belelátni egy ember napi munkájába és életébe és tanácsokat adni neki, mint egy tréner 
mindig nagyon lelkesítő. A célom, hogy ne csak a rendszerszerű megközelítést vegyük 
figyelembe, hanem a környezetet is, amiben az ember él, dolgozik. Ez lehetővé teszi az ügy-
feleknek, hogy lássák a személyes fejlődésüket és ezzel egy időben a vállalatban betöltött 
szerepükre gyakorolt hatását. 

Amikor tréningeztem a hölgyeket a projektben, a viselkedés és kommunikációs 
mintákra és ezek felismerésére koncentráltam. 

Ezekre a mintákra való reflektálásként és a tudatos viselkedés fejlesztése érdekében arra 
törekedtem, hogy a résztvevők tisztában legyenek a lehetőségeikkel és megerősítsem őket 
a szerepükben. A résztvevő nők hozzá tudtak járulni a vállalati kultúrához, főleg a vezető 
beosztásukat illetően. 

Rita Cannata (Olaszország)

A Skillabnál megrendezésre került csoport tréning során a 12 kiválasztott hölgy aktív rész-
vételén keresztül megerősítette érdeklődését; személyes szinten is beszállt a játékba kihasz-
nálván a különböző tapasztalatokat és javaslatokat, amelyek sosem lehetnek banálisak. 

Voltak erősségek, amik előjöttek a tréning során, mint pl. hatékony kohézió a 
résztvevők között, magas interkommunikációs képesség, értő figyelem a saját és a 
referencia csapat felé.
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5. A PROJEKT TEAM
A 6 projekt partner 4 különböző európai országból érkezett.

A képen balról jobbra: 
Laura Mondolfo (CMP, IT), Monica Pignatelli (SKILLAB, IT), Ács Barbara (Kopernikusz Egyesület, HU), Petra Greiser (Berufsförderungswerk Dresden, DE),  
Joanna Malecka (OPZL, PL) és Anne Giewoleit (anda, DE).

A gondolat, hogy a nők szerepével foglalkozzunk az üzleti életben egy 
korábbi projektben született: »Fairness-Fitness-Future«. 

A jelenlegi partnerség Anne Giewoleit (anda GbR, Berlin) és két kol-
légájának Laura Mondolfo (CMP, Torinó) és Monica Pignatelli (SKIL-
LAB, Torinó) ötletéből jött létre. Joanna Malecka (OPZL, Zary) és Ács 
Barbara (Kopernikusz, Budapest) személyében 2 további kompe-
tens partner csatlakozott a csapathoz és Petra Greiser (BFW Drezda)  

koordinálásával valósította meg a pro-
jektet, amihez mindenki - projekt part-
nerek, coachok és résztvevő hölgyek 
– sok találékonysággal és lelkesedéssel 
járultak hozzá.
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