
I: Cum imi pastrez locul de munca? 

R: Ar fi cateva lucruri pe care sa le iei in calcul, astfel: 

 Nu ascunde greselile tale sau ale colegilor de munca. Recunoscand greselile si incercand sa 

le rectifici dai dovada de maturitate si ca iti pasa de organizatie. 

 Asculta sfaturile sefului in ceea ce priveste care sunt atributiunile tale si cum trebuie sa 

le indeplinesti. Seful stie ce vrea pentru organizatie si care este directia de dezvoltare. Cultura 

organizationala porneste de la el asa ca de la el poti invata cele mai multe lucruri despre 

organizatie. 

 Fa-ti prieteni la locul de munca. Cine nu are probleme si le creeaza, iar de multe ori locul 

de munca este sectorul ales. Pentru a se descarca atunci cand nu poate acasa, ori, pentru ca se 

plictiseste. Acest tip de oameni ce pot sa-ti fie colegi de munca sau chiar patroni, pot sa incerce sa 

se bage in viata ta de acasa, sa faca glume proaste sau alte lucruri de acest gen. Si, prietenii la locul 

de munca, fie ca-ti dai seama sau nu, te pot ajuta in astfel de momente. 

 Incearca sa te dezvolti mereu pentru a nu te plafona la locul de munca. Nu spun ca e usor. 

Dupa atatea ore la munca vii obosit, mai faci ceva treaba prin casa, mai deschizi televizorul sau 

calculatorul, te trantesti in pat sa dormi si a doua zi o iei de la inceput. Zilele libere trec foarte 

repede si ai impresia ca mare lucru nu ai realizat. Timpul trecut nu-l poti recupera, insa poti face 

ceva mai mult cu timpul tau pe viitor. Atunci cand te organizezi poti realiza multe in comparatie 

cu zilele in care nu iti propui nici un obiectiv. O zi fara un obiective este o zi pierduta pentru ca nu 

simti presiunea lor si de aceea nici nu lucrezi la el. Locul de munca are si el parti placute, insa cand 

realizezi acelasi lucru in fiecare zi nu mai simti ca ceea ce faci e un lucru extraordinar, un lucru 

care sa te motiveze. De aceea avem nevoie de autodezvoltare. 

 Munceste. Atunci cand depui efort la locul de munca, iti vezi de indatoririle tale, vii cu idei 

cum poti imbunatati un anumit sistem, incerci sa ajuti firma sa se autodezvolte, munca ta este 

rasplatita. Daca nu este rasplatita inseamna ca nu te afli in locul care trebuie. 

 Daca vrei un loc de munca mai bun, cauta-l. Pentru ca nu vine locul de munca la 

tine. Daca esti angajat si nu mai vrei sa lucrezi in acea companie, continua sa-ti trimiti CV-urile si 

sa faci schimb de tura, daca este posibil, pentru interviuri. Daca simti ca nu meriti ceva mai bun 

sau ca nu esti calificat pentru ceva mai bun si ramai blocat pe gandirea asta cu siguranta nu o sa 

poti schimba ceva. Gandeste mare, pentru ca numai cu vise marete poti obtine ceea ce vrei. Nu ai 

abilitatile, le poti invata, nu ai calificarile, le poti obtine, nu ai experienta, o poti castiga. Indiferent 

cu ce “NU” te intalnesti il poti bara cu ce poti sa realizezi pe viitor. 

 

 


