wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko jubilata, imiê ¿ony i miasto

Szef wszystkich szefów
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Transfer roku Mariusz Wyrêbski zmienia pracê.
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Wedle ostatnich wyników badañ naukowych, idealny szef powinien byæ wyrozumia³y i
sprawiedliwy. Na kolejnym miejscu cech po¿¹danych u ludzi piastuj¹cych kierownicze
stanowiska, badacze umieœcili poczucie humoru. Psychologowie zajmuj¹cy siê higien¹
psychiczn¹ pracy, stwierdzaj¹ jednoznacznie, ¿e najwa¿niejszy jest jednak autorytet. Autorytet
bior¹cy siê z charyzmy, profesjonalizmu i umiejêtnoœci kierowania ludŸmi.
Jak powiedzia³ nam prof. Witold Ziomejko, w dzisiejszych czasach bycie dobrym szefem jest
coraz bardziej wymagaj¹ce ale i coraz trudniejsze. - Poœpiech, jaki towarzyszy codziennym
obowi¹zkom, a do tego ogólna tendencja do zmniejszania dystansu miêdzy pracownikiem a
szefem, paradoksalnie nie wp³ywaj¹ dobrze na relacje w pracy.
Jaki wiêc powinien byæ idealny szef? Uniwersalnego przepisu nie ma. Wszystko zale¿y od
charakteru osoby ale i od samych pracowników. Wa¿ny jest wzajemny szacunek i przestrzeganie
podstawowych zasad.
Uda³o nam siê dotrzeæ do cz³owieka, który wg rankingu magazynu Forbes zaj¹³ pierwsze
miejsce w konkursie na najlepszego szefa. Jest nim doœwiadczony i kreatywny Mariusz Wyrêbski,
cz³owiek który zbudowa³ m.in. potêgê DPD Polska Sp. z o.o. Kapitu³a konkursu jednog³oœnie
przyznaje - "to cz³owiek kompetentny, który zawsze wys³ucha wszystkich racji, zanim oceni, czy
podda krytyce". Wspó³pracownicy zgodnie mówi¹ - "charyzmatyczny i pracowity". Rozliczaj¹cy z
efektów a nie z zegarkiem w rêku - ufa nam – mówi jeden z nich - a to sprawia, ¿e cz³owiek nie chce
tego zaufania zawieœæ. Zasady s¹ jasne ka¿dy wie, co do niego nale¿y - dodaje - Do tego
wszystkiego Pan Mariusz jest cz³owiekiem o du¿ym poczuciu humoru, którym potrafi roz³adowaæ
ka¿d¹ sytuacjê.
Jego pragn¹cy zachowaæ anonimowoœæ wspó³pracownik mówi - "Pan Andrzej" to naturalny
mentor, kadra menad¿erska naszej spó³ki wiele nauczy³a siê w³aœnie od niego. Jest wymagaj¹cym ale przyzwoitym cz³owiekiem. Jak trzeba to wys³ucha, porozmawia. Zawsze mieliœmy
pewnoœæ, ¿e postêpuje z nami uczciwie i sprawiedliwie. Czêsto myœlê, ¿e pracowaliœmy tak
intensywnie tylko dlatego, ¿e nas o to poprosi³. – dodaje z uœmiechem.
Mariusz Wyrêbski to cz³owiek czynu. Podj¹³ w³aœnie kolejn¹ odwa¿n¹ decyzjê rozstaj¹c siê z
swoja obecna firm¹ i przyjmuj¹c propozycjê doradzania innym gigantom biznesu (w kuluarach
biznesu mówi siê nawet o "transferze roku" bior¹c pod uwagê zaporow¹ stawkê jakiej za¿yczy³
sobie negocjuj¹c kolejny kontrakt menad¿erski w swojej karierze).
My ze swojej strony gratulujemy Panu Mariuszowi tytu³u i nagrody, a jego dotychczasowym i
przysz³ym pracownikom zazdroœcimy tak wspania³ego szefa
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

