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Veľmi dobre viem, aké je to mať prácu, ktorá ťa nebaví. 
 

Pamätám si tie časy, keď som ráno vstala celá naštvaná a vôbec
som sa netešila na deň predo mnou. Počas pracovnej doby som

bola nepríjemná, všetko a všetci ma otravovali.
 

Po práci som si nedokázala užiť voľný čas, pretože som bola
emočne vyčerpaná z práce. Nespokojnosť v práci sa prenášala aj

do môjho súkromného života.
 

Povedala som si DOSŤ!
 

Vypracovala som si plán, ktorý mi pomohol uvedomiť si moje
talenty, predstavu o práci a vďaka tomu dnes robím čo MILUJEM. 

Pomáham, koučujem, jogujem. 
 

Neskutočne ma to napĺňa a ráno pri čistení zubov nemám slzy na
krajíčku zo smútku. Niekedy skôr od dojatia a šťastia :)

 
A ponúkam aj tebe.

 
 

Ako pracovať s týmto ebookom?

 
Nestačí si ebook len pozrieť a nechať tak. Takto sa k ideálnemu

povolaniu nedostaneš.
 

Zober si papier, pero, nájdi si čas a nerušené miesto. Svoje
odpovede si premysli a zapíš.

 
 Poďme nájsť tvoje ideálne povolanie.
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Aké sú tvoje silne stránky a talenty? V čom si dobrá?

Čo ťa baví? Aké máš koníčky?

Aké sú tvoje životné hodnoty?

Za čo ťa chvália/vyhľadávajú tvoji známy, kamaráti,
kolegovia?

Aké úspechy si doteraz dosiahla?

Čo ťa na aktuálnej práci baví? Čo ťa nebaví? Prečo je
tomu tak?

Aké máš slabé stránky?

 Prvým dôležitým krokom je spoznať seba. Potrebuješ zistiť,
čo ťa baví, aké máš silné stránky a hodnoty. 

 
Prestaň seba prispôsobovať na pozíciu. Urob to naopak.
Prispôsob pozíciu pre seba, kde môžeš uplatniť svoje

prednosti a schopnosti.
 
 

 

1. krok: Sebapoznanie 
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Čo od práce očakávaš najbližší rok? 

Čo je pre teba v práci najdôležitejšie?

Ako by vyzeral tvoj ideálny pracovný deň a týždeň? Čo
tam robíš? 

Pracuješ cez víkendy a sviatky?

Aké úlohy fakt nechceš robiť?

Koľko zodpovednosti si ochotná prijať?

 Potrebuješ si ujasniť ako vyzerá tvoja práca snov. Na to, aby
si našla ideálne pracovné miesto, musíš vedieť, čo od neho

vlastne očakávaš. 
 

Áno, je možné, že žiadna práca nebude 100%, ale
zodpovedanie nasledovných otázok ti pomôže nevrhnúť sa

na prvé voľné miesto, ktoré sa naskytne
 

Nepozeraj sa na tvoje aktuálne skúsenosti, vzdelanie alebo
názor okolia. Dovoľ si zasnívať sa - aké by to bolo.

 
 

 

2. krok: Ako si predstavujem ideálnu
prácu?
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V akom povolaní a firme vieš využiť svoje silné stránky

Koho zo svojich známych môžeš osloviť?

Ktorá pozícia/profesia má najbližšie k tvojej vysnívanej

Čo ti pomôže sa k tejto vysnívanej práci dostať?

Aké vzdelanie, kurzy, certifikáty ti k tomu pomôžu?

Čo môžeš urobiť v nasledujúcom týždni, mesiaci

Nastal čas tvoju kariéru zreálniť a je potrebné urobiť kroky
k jej dosiahnutiu. Urob si plán, s maličkými krokmi. 

 
Prirovnaj hľadanie práce k dovolenke.

 
Ak sa rozhodneš tráviť dovolenku v trópoch, neuvažuješ nad
tým, že sa ti to nepodarí a ani nepozeráš severské krajiny.

 
Namiesto toho ideš do akcie, spravíš si prieskum krajiny, aby
si zistila aké sú tam zvyky, najkrajšie pláže, dobré hotely, kde

pôjdeš na výlety atď.
 
 

 a talenty?

a ideálnej práci? 

a v štvrťroku, aby si dosiahla prácu svojich snov?

3. krok: Realizácia

www.andreawinslow.sk

http://www.andreawinslow.sk/


Pomôžem ti posilniť
sebahodnotu, nájsť ideálne
povolanie, ktoré bude ladiť
s tvojou osobnosťou a silnými
stránkami a v ktorom budeš

šťastná a spokojná.

O autorke

Som Andrea Winslow. Certifikovaná koučka,
inštruktorka power jogy, zástankyňa work-life

balancu.

 
 
 

PS: Máš pocit, že potrebuješ doladiť silné
stránky a tvoje ideálne povolanie? 

 
Rezervuj si 15 minútový bezplatný nezáväzný

hovor a zisti, ako ti s tým viem pomôcť.
 
 

Teším sa na teba :) 
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