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Jak na jarní
restart v práci
Nové kurzy pro podnikatele, noví lektoři i nové kanceláře. Letošní rok je pro lean manažerku Simonu Bidlovou rokem
velkých výzev. I ve chvílích podnikatelského sprintu ale nezapomíná občas zastavit a někdy prostě jen jít. A to samé
radí i klientům na svých pravidelných konzultacích, které pořádá každé tři měsíce v Hradci Králové. „Hlavní je nezůstat
stát na místě a držet si směr,“ říká podnikatelka a majitelka společnosti Inovace do firem.
Jaro – to je ideální příležitost pro změnu a nový začátek. Nejen v oblasti zdraví a životního stylu, ale také v práci či
podnikání. Čím ideálně začít?
Nejdřív bych doporučovala pomyslně poodstoupit a objektivně se podívat na svoje
výsledky, zkrátka zhodnotit aktuální stav.
Oprostit se od jakýchkoli emocí a položit si
otázku, zda jste skutečně tam, kde jste chtěli
být. Ohlédněte se zpět, co se povedlo a nepovedlo, bez toho, abyste řešili, proč tomu
tak je. Závěr roku byl pro všechny ve znamení
uzávěrek, finalizace a velkého shonu, v lednu a únoru se pomalu rozkoukáváme a vracíme do tempa, a tak je březen šancí otevřít
oči a zhodnotit, jestli opravdu kráčíme vstříc
svým krátkodobým i dlouhodobým cílům.

Radíte se ohlédnout, přitom řada podnikatelů tvrdí, že ohlížení je k ničemu
a je potřeba se dívat hlavně dopředu.
Naopak si myslím, že aby se člověk mohl posunout vpřed, je právě ohlížení se moc potřeba. Když se díváte jen dopředu, můžete za čas
najednou zjistit, že jste úplně jinde, než jste
původně chtěli. Podnikatelé a živnostníci na
sebe bývají obvykle hodně přísní a mají vysoké cíle. To je samozřejmě v pořádku, zároveň
se ale musí naučit být spokojení, i když jich
všech nedosáhnou. Důležité je nezůstat stát
na místě a držet si směr. Nemusíte běžet,
hlavně když jdete. Sama to tak mám – nějaký
čas sprintuji, pak se potřebuji na chvíli zastavit a pak jen jdu.

či nastavení moderních hybridních prací, to
znamená především práce v cloudovém prostředí. Učíme, jak si cloudovou službu správně vybrat, jak zajistit bezpečnost ukládaných
dat a jak vůbec řídit práci na dálku v době stále aktuálních homeofficů. Zároveň připravujeme spuštění e-learningu našich kurzů a seminářů. To je opravdu výzva! V mezičase také
řeším přesun naší kanceláře, která bude nově
kompletně sídlit v Technologickém centru na
královéhradeckém letišti.

S týmem Technologického centra spolupracujete už několik let, vedete pro
ně konzultační dny pro podnikatele.
Jak taková konzultace probíhá?
Z tohoto spojení mám velkou radost, letos
startujeme už čtvrtý rok. Projekt konzultačních dnů vznikl na podporu podnikání,
je zdarma a jednou za tři měsíce se v rámci
něj můžete přijít poradit. Je to šance na ono
ohlédnutí se, zhodnocení. Konzultace probíhá jako rozhovor, kdy se mnou sdílíte své vize
a plány v konfrontaci s výsledky. Výhodou je,
že dostanete okamžitou zpětnou vazbu i návrh možností, jak s tím dál pracovat a posouvat dopředu. Je to vhodná příležitost nejen
pro podnikatele a živnostníky, ale i vedoucí
oddělení, kteří mají zájem zavést mezi kolegy nové prvky. Já poskytuji nezávislý pohled
a srovnání - to je asi ta největší devíza této
akce.

Budete vy osobně letos spíš sprinterem, nebo chodcem?

Mohou konzultačního dne využít i budoucí podnikatelé, respektive zájemci
s myšlenkou na vlastní byznys, kterou
by rádi probrali?

Zatím to vypadá na sprint. (smích) Letošní rok je u nás ve znamení zvětšování týmu
a lehkého rozšiřování portfolia hlavně v oblasti vzdělávání. Zařazujeme nové kurzy pro
podnikatele, ať už na téma začátků podnikání

Určitě, už loni jsem jednu takovou konzultaci
měla a rozjela se ve fungující podnikání. Řada
lidí si myslí, že obecně inovace a zavádění nových procesů je určeno jen pro velké a dlouho fungující firmy, které právě potřebují ony

změny. A právě na začínajících podnikatelích
nebo start-upech, které mentoruji, si ale ověřuji, že to tak není. Naopak je výhoda, když
nastavíte správné procesy už od začátku. Lidem, kteří o podnikání teprve uvažují, umím
pomoct přijít na to, jak své myšlenky realizovat. V návaznosti na jejich dlouhodobé cíle jim
dokážu udat směr a především jistotu, že jejich nápad má právo na život. Konečně to také
bývá to poslední „pošťouchnutí“, které je přesvědčí, že má smysl do toho jít a přetavit svůj
nápad ve vlastní živnost. A to mě baví moc!
Michaela Zumrová
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