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BUDOWANIE POZYCJI EKSPERTA

Odpowiedz sobie szczerze na poniższe pytania. Pamiętaj, że nie ma ani
dobrych, ani złych odpowiedzi. Tylko, kiedy głęboko się zastanowisz i
szczerze odpowiesz sobie samej, będziesz mogła zaplanować działania do
budowania swojej pozycji eksperta.

NA ILE W SKALI 1-10 BIZNES CENI CIĘ W TWOJEJ ROLI?

ZAPISZ 3 ZACHOWANIA/DZIAŁANIA, KTÓRE PODWYŻSZĄ
TWÓJ WYNIK O 1 PUNKT.

KTÓRE Z POWYŻSZYCH DZIAŁAŃ WDROŻYSZ W ŻYCIE
OD JUTRA? JAKI BĘDZIE TWÓJ PIERWSZY KROK?

NA JAKIM POZIOMIE CHCIAŁABYŚ, ABY BIZNES CIĘ CENIŁ?
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BUDOWANIE POZYCJI EKSPERTA

ZA CO JESTEŚ CENIONA W FIRMIE?

W CZYM UWAŻAJĄ CIĘ W FIRMIE ZA EKSPERTA?

JAKIMI OKREŚLENIAMI OPISAŁYBY CIĘ OSOBY Z TWOJEGO
OTOCZENIA W FIRMIE?

Z CZEGO JESTEŚ ZNANA W FIRMIE? O CO WALCZYSZ?
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7 BŁĘDÓW BUDOWANIA POZYCJI EKSPERTA

Poniżej znajdziesz 7 najczęściej popełnianych (szczególnie przez kobiety)
błędów podczas budowania swojej pozycji eksperta wraz z ćwiczeniami.
Znajdź czas dla siebie i zacznij budować swój autorytet.

1 Nie przypisujesz
sobie swoich
sukcesów

 

Możesz to poznać po konkretnych wyrażeniach,
które wypowiadasz opisując jakiś projekt czy sukces:
"my", "nasza zasługa", "dokonaliśmy", zamiast "ja to
wykonałam", "dowiozłam na czas", "dołożyłam starań"
itp.

OPISZ PONIŻEJ SWÓJ OSTATNI SUKCES, UŻYWAJĄC
ZWROTÓW WSKAZUJĄCYCH NA TWOJE DZIAŁANIE.
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7 BŁĘDÓW BUDOWANIA POZYCJI EKSPERTA

2Nie doceniasz siebie,
swojej wiedzy i

umiejętności

 

Myślisz, że ciągle jeszcze wiesz za mało, aby móc
się tym dzielić, rekomendować rozwiązania, głosić
opinie. Tymczasem inni mogą wiedzieć jeszcze
mniej, mogą po prostu nie być w ogóle w temacie.

CO CZUJESZ, KIEDY MYŚLISZ O SOBIE "EKSPERTKA"?

OCEŃ NA SKALI SWOJE POCZUCIE KOMPETENCJI

1 gwiazdka - słabo wierzę w moje kompetencje, 10 gwiazdek - jestem pewna tego, co umiem.

3 Nie wykorzystujesz
swojej sieci
kontaktów

 

Skupiasz się bardziej na relacji i jej wartości, pomijając
jej użyteczność w budowaniu kariery. Chcesz
wszystko zrobić sama, bez pomocy innych osób,
sama chętnie pomagając innym.

ZAPISZ NAZWISKA OSÓB ZE SWOJEJ SIECI KONTAKTÓW,
KTÓRE MOGĄ CI POMÓC ROZWIJAĆ TWOJĄ KARIERĘ.
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4Jesteś
perfekcjonistką

 

Musisz mieć zawsze przygotowane wszystko na
tip-top, zwracasz uwagę na każdy szczegół i wolisz
czegoś nie wypuścić dalej, niż sprawdzić jak działa.
Pamiętaj, że "zrobione jest lepsze od doskonałego",
a perfekcjonizm potrafi nas hamować i opóźniać w
działaniu.

CO CIĘ HAMUJE W TWOIM DZIAŁANIU?

5 Reagujesz bardzo
emocjonalnie

 

W trudnych czy niespodziewanych sytuacjach
reagujesz emocjonalnie zamiast na chłodno spojrzeć
na temat i poszukać racjonalnych argumentów. Często
usprawiedliwiasz też inne osoby, które nie wywiązały
się ze swojego zadania, bo np. miały gorszy dzień.

NA ILE REAGUJESZ EMOCJONALNIE W SYTUACJACH
ZAWODOWYCH?

CO CHCESZ Z TYM ZROBIĆ?
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6Nie mówisz, co
myślisz

 

Pytasz innych o zdanie, ale sama nie mówisz, co
myślisz, jaką masz opinię w temacie. Czasami boisz
się, że powiesz coś głupiego, a czasami czujesz, że
inni po prostu wiedzą więcej, mają lepsze pomysły.
Nie budujesz tym zaufania do samej siebie, ale
również inni nie traktują Cię jak partnera w
rozmowie.

7 Jesteś zbyt
relacyjna

 

Trudno Ci przekazać mniej przyjemną informację
zwrotną, upomnieć managera, zwrócić komuś uwagę,
bo nie lubisz konfliktów i nieprzyjemnych sytuacji.
Tymczasem asertywność i stawianie granic mocno
buduje siłę autorytetu.

NA ILE MÓWISZ DZISIAJ TO, CO MYŚLISZ W OTOCZENIU
ZAWODOWYM?

CO CHCESZ Z TYM ZROBIĆ?

JAK OCENIASZ DZISIAJ SWOJĄ ASERTYWNOŚĆ?

CO CHCESZ Z TYM ZROBIĆ?



Rekrutuj z Pasją 9

ZADANIE WDROŻENIOWE

Napisz list do siebie z przyszłości i odpowiedz w nim na pytanie: w którym
miejscu będziesz za 5 lat w swojej karierze zawodowej?

PS. Możesz skorzystać z serwisu e-wehikul.pl i wysłać do siebie maila
właśnie za 5 lat. Dzięki temu przypomnisz sobie, jakie miałaś plany i
będziesz mogła sprawdzić, jaki zrobiłaś postęp :)
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ZAPISKI Z WARSZTATÓW

Spisuj swoje notatki i wrażenia po każdym warsztacie. Napisz, jak się czułaś
podczas konkretnych zadań, o czym myślałaś i jak się czujesz po
ukończeniu testowania nowej wiedzy.

Wracaj tutaj co jakiś czas! Takie zapiski pokazują, jakie osiągasz postępy.
Możesz wyciągać wnioski co robić następnym razem lepiej :)


