
Smysluplnost & autentičnost & lidské hodnoty    
 

Současná situace na trhu práce hraje ve tvůj prospěch. Na tom se určitě všichni shodneme. 
Firmy se o tebe přetahují, vzájemně se předhánějí, čím tě která ohromí. Možností máš mraky 
a o to těžší pro tebe je, se správně rozhodnout, do které z nich nastoupíš... Anebo to zatím 
neřešíš? No, ať už k hledání práce přistupuješ jakkoliv, nezapomeň, že ve hře 
je to nejcennější, co máš – tvůj čas. 
 
V práci strávíš až 1/3 tvého života. To je příliš dlouhá doba na to, abys dělal věci, 
na které nehodíš, s lidmi, se kterými necítíš stejné vibrace, v prostředí, které ti nevyhovuje. 
Souhlas?   
 
Proto je OOObrovský rozdíl „pracovat pro nějakou firmu“, anebo pracovat pro „skvělou 
firmu“, která otevřeně mluví o tom, „jak a proč“ podniká. Právě totiž „jak a proč“ často 
rozhoduje o (ne)úspěchu firem. Napadlo tě někdy, že pod takovým PROČ se skrývá SMYSL 
toho, proč firma existuje (kromě vytváření zisku)?  
 
Rozdíly mezi firmami, kde lidé pracovat chtějí a firmami, kde lidé pracují, protože musí, 
vznikají právě kvůli (a také díky) FIREMNÍ KULTUŘE a lidem, kteří ji vytváří.  
 
Kultura válí, kultura jede a aktuálně hraje na trhu práce prim!  
 
DNA firem a jejich identita, hodnoty, vize, prostředí a vztahy. 
To je to, co tě přitáhne (a nepustí). 
 
NE stravenky, příspěvek na důchod, multisportka, prestižní pozice… věř, že nic z toho ti pocit 
dlouhodobého štěstí a uspokojení v práci nepřinese.  
 
→ Vyber si firmu, ve které lidi věří stejným věcem, jakým věříš ty! 
 
 
Jak na to? 
 
V první řadě ZAČNI U SEBE, protože poznání sebe sama je klíčová věc, která rozhoduje  
o úspěchu, ať už hledáš dream job či cokoliv jiného. Upřímně si sám sobě odpověz minimálně 
na tyto otázky: Čemu věřím? Co mě dělá šťastným? V čem jsem dobrý? 
Co mě motivuje/ inspiruje? I když ti to může přijít pruda, vyplatí se tomu chvilku věnovat. 
Ostatně, děláš to pro sebe, takže nemáš co ztratit, ale můžeš jen získat. 
 
Za druhé ZAJÍMEJ SE O FIRMY, které se ti líbí anebo tě zaujaly. Prahni po pohledech 
do zákulisí, rozhovorech se šéfy i běžnými zaměstnanci, zkrátka chtěj vědět maximum toho, 
jak to ve firmě chodí, ještě předtím, než do ní pošleš svoje sívíčko.  
 
Ale počkat, zpět k bodu 1. Základní kámen úspěchu prostě nemůžeme přeskočit!  
 
Pokud ses na něm trochu zasekl, nevadí, společně to dáme .  
 
Are you ready to grow?  
 

Follow us! ♥  … because you weren´t born to just pay bills and die.  
 
 
Pavla & Lucka 


