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azt  gondoljuk  nem  érdemes  erőfeszítéseket 

tenni egyáltalán.

Valamilyen  reális  értékelésre,  viszonyulásra 

van szükség. Ideális az, ha a képzeletbeli bel-

ső kontrollos – külső kontrollos skálán a belső 

kontrolloshoz  közelebb  helyezkedünk  el,  így 

kellő optimizmussal, belső hittel állunk a kihí-

vások  elé,  vállaljuk  a  felelősséget, 

ugyanakkor  tisztában  vagyunk  azzal,  hogy 

nem mi irányítunk mindent.

Ha azt vesszük észre magunkon, hogy inkább 

külső kontrollos személyiség vagyunk, akkor 

érdemes dolgozni ezen, mert érinti az önérté-

kelésünket,  önbizalmunkat  és  azt,  hogy 

hogyan érezzük magunkat a bőrünkben és a 

világban.

Ahhoz, hogy otthon legyünk önmagunkban és 

otthon legyünk a világban, hogy ne sodród-

junk és függjünk túlzottan a környezetünktől 

és a történésektől, hogy ne csak reagáljunk, 

hanem proaktívak és magabiztosak legyünk, 

ahhoz szükséges dolgozni magunkon, mélyí-

teni az önismeretünket és tudatosságunkat.

Filáj Gábor: Új utakon
Önreflektív beszámoló a coa-

chinggal támogatott személyzeti 

kiválasztásról

z  elmúlt  években  mindenhonnan 

azt halljuk – legyen az üzleti vagy 

magánélet  –  hogy  új  utakon  kell 

járni. A válság nem is válság, hanem új gaz-

dasági környezet, ehhez kell igazodni.

A

Amikor az ember halad a saját útján, időkö-

zönként  elérkezik  olyan  állomásokhoz,  ahol 

két, egymástól eltérő lehetséges folytatás áll 

előtte. Ilyenkor nem marad más, mint a vá-

lasztás.  Eddig az  újdonság helyett  mindig a 

kitaposott ösvényt választottam, hiszen meg-

tanultuk: „A járt utat járatlanért soha ne add 

fel!” Az elmúlt évtizedek nevelési gyakorlata 

is belénk égette: „Ne vágj bele, úgysem sike-

rül  és  csak  csalódni  fogsz,  menj  tovább  a 

hagyományos úton!”

Coachként azonban sok minden megváltozott 

a gondolkodásomban. Már máshogy nézek az 

előttem álló  döntésekre.  Az  eddig szolgálta-

tott  coaching  folyamatok  és  az  elmúlt  év 

tapasztalásai, nehézségei új felfogást honosí-

tottak meg bennem. Ha elágazáshoz érkezem 
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és két alternatíva között kell  választanom – 

egy nehéz vagy keserves, de már ismert, ki-

számítható folytatás, illetve egy ismeretlen út 

között, ma már az ismeretlent választom.

Miért? Mert az ismeretlen olyan új tapasztalá-

sokat  adhat  számomra,  amely  még 

ellenállóvá tesz, de akár előfordulhat, ahogy 

ami ott vár majd, az nem is rossz, csak egy-

szerűen  más  megpróbáltatás.  Van,  amikor 

úgy érzi az ember, megszületett már a dönté-

se,  de mégis  sokszor  csak az  úton vesszük 

észre: új terepen járunk.

A napokban egy tárgyaláson hozzám szegezte 

a tárgyaló partnerem a kérdést: „Vajon 2012-

ben Önök miért kezdenek munkaerő-közvetí-

tésbe,  amikor  annyian  vannak  a  piacon,  és 

nem feltétlenül keresleti piaccal állnak szem-

ben?”

Triviális volt az észrevétel, nem vitás, beval-

lom,  nem  számítottam  a  kérdésre.  Mégis 

hirtelen nem egy „régi utas” sablonválasz ju-

tott  eszembe,  amelyeket  tréningeken 

tanítanak,  hanem teljesen új  gondolatok in-

dultak meg bennem. Tudtam ezt a felvetést 

nem hárítanom, hanem megválaszolnom kell. 

Nagyon sokszor tervezi az ember, hogy amit ő 

csinál, az majd más lesz. Ő lesz az a „más va-

laki”,  akinek tuti  sikerül,  ő lesz a következő 

„sikerember”.  Persze  ott  és  akkor  mégsem 

jött ki az amerikai önbizalom, az igazi száz-

dolláros  mosoly.  Villámként  hatott  belém  a 

kérdés: Tényleg miért? Lehet, hogy ez kifelé 

egy-két másodperces szünetnek tűnhetett, de 

bennem egy egész gondolathalmaz alakult ki, 

amiből  elismerem, először  nehéz volt  kikec-

meregni.  Csak  további  kérdések  jutottak 

eszembe: Az lenne a válasz, hogy mi új, saját 

utunkon járunk? Mert van egy célunk és van 

egy  elképzelésünk,  hova  szeretnénk  eljutni, 

és megvannak hozzá az eszközeink? Kérdések 

és kérdések, de még mindig nem válaszok.

Hirtelen végigfutott bennem több hónap gyöt-

relmes vajúdása, hogy mi lehetne az új ötlet, 

mellyel  új  utat  nyithatunk  a  piacon.  Mi  az, 

ami azonosítani fog minket a jövőben? Mitől 

mondják majd, hogy: „Igen ez a cég ebben a 

legjobb, ezért kell hozzájuk fordulni, ha mun-

kaerő-felvételi problémánk lesz.”

A munkaerő-közvetítés, mint szakmai pályám 

döntő részének tapasztalata, könnyen össze-

foglalható.  A  kivitelezés  váza  akár  egy 

mondatban definiálható. Kevesebbet ér ettől a 

tudásom és tapasztalatom? Nem hinném. Vé-

leményem szerint minden tevékenység akkor 

válik igazi szakmává, ha kívülről egyszerűnek 

látszik és elmesélve az első érzésünk: Ezt mi 

is meg tudnánk csinálni. 

Ugyanígy  definiálható  szakma  számomra  a 

coaching is. Laikusoktól nap mint nap vissza-

kapjuk:  coaching-folyamataink  nem  tűnnek 

másnak, mint egy több alkalommal zajló be-

szélgetéssorozatnak.  Beszélgetni  pedig 

mindenki tud, sokan még szeretnek is.

Lehet persze cizellálni  a  szakmaiságot:  meg 

kell találni a bizalom belépési pontját, defini-

álni  kell  az elakadást,  meg kell  kerestetni  a 

megfelelő  lehetséges  kiutakat.  Támogatást 
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kell nyújtani az első, új utas lépések megtéte-

lében és rögzíteni azokat a saját megéléseket, 

eszközöket, melyek ismét segítséget nyújta-

nak,  talán  már  önállóan  a  következő 

ismeretlen út előtt. Azonban ez már nem kell, 

hogy  látszódjon  kívülről:  hiszen  mindenki 

másként csinálja.

Visszatérve az alapkérdésre, vajon miért kezd 

bele az ember egy, már sokak által taposott 

út járásába?

Véleményem szerint azért, mert hisz abban, 

hogy nem kell ugyanazon az úton haladnunk, 

ahol mások verekednek a továbbhaladás ér-

dekében.  Azért,  mert  új  út  nem  csak  a 

kitaposott utak előtt nyílhat meg, mint egy új 

útelágazás. A járt út mellett is lehet egy eddig 

ismeretlen,  párhuzamos  alternatíva,  melyet 

nekünk kell kitaposnunk. Bármennyire nehéz 

és sűrű is a dzsungel, s még akkor is, ha hall-

juk  a  széles  ösvény  vidám  trappolásának 

hangját.

A beszélgetésben a pár másodperces szünet 

után a következő mondat fogalmazódott meg, 

melyet  könnyen tudtam átadni  a  másik  fél-

nek:

„Azért kezdünk 2012-ben munkaerő-közvetí-

tésbe, mert mi partnereket keresünk és nem 

projekteket. A szolgáltatásunk nem a hagyo-

mányos folyamat, hanem az általunk definiált, 

coaching eszközökkel újratervezett, teljes ér-

tékű megoldás. Azért, mert felvállaljuk, hogy 

kezdeti jelenléttől a teljesség igényével gon-

doskodunk üzleti sikerének emberi oldaláról.”

Ezzel hirtelen a másik oldalon pattogott a lab-

da. Ott teltek el értékes másodpercek, amire 

jött vissza a kérdés: „Ez nagyon jól hangzik, 

de mi is ez pontosan?” A válaszom már nem 

késlekedett: 

A coachinggal támogatott egyedi szolgáltatás 

olyan munkaerő-közvetítés, ahol nem csak a 

keresés nehéz folyamatát veszik le a partner 

válláról,  hanem  speciális  coaching  folyama-

tokkal  a  beilleszkedést  is  támogatják.  Az  új 

munkatárs már a belépést követő első pilla-

nattól eredményesebb lehet.

Ez  a  panel  már  megvolt  bennem,  de  ekkor 

került a helyére, mert tudtam, nem csak a sa-

ját szememben, hanem az övében is már új 

utakon járok.
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