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Sprawdź, jak wygląda profil twojego prezesa

Obraz prezesa w Sieci to kwestia nie tylko osobistej marki, ale wizerunku
całej organizacji. Niezależnie od tego, czy szef firmy zachowuje większą
anonimowość czy jest komunikacyjnym liderem, wszelkie jego działania
w Sieci są bacznie obserwowane i oceniane, dlatego warto pamiętać
o zadbaniu także o ten aspekt wizerunkowy. Tu ważna okazuje się rola
zespołu HR, aby zadbał o e-wizerunek osób z najwyższych szczebli
menadżerskich, ponieważ w tym przypadku nieprzestrzeganie pewnych zasad
może mieć poważne, wizerunkowe konsekwencje.

Przede wszystkim istotne jest zatem, aby uporządkować informacje, które są
dostępne w sieci: wykasować konta na dawno nieużywanych portalach, przejrzeć
dostępne publicznie zdjęcia, przeanalizować artykuły, w których pojawia się
nazwisko prezesa czy innych kluczowych menedżerów - i jeśli pochodzą sprzed kilku
lat, podjąć decyzję czy są jeszcze spójne z obecnie prezentowanymi poglądami.
Szczególną uwagę warto zwrócić na portale o charakterze towarzyskim, takie jak
Facebook, na których dzielimy się często informacjami o naszym życiu prywatnym
czy osobistymi opiniami, które nie zawszemuszą być spójne z polityką firmy.
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Off-line i on-line

Dziś te dwie sfery bardzo często się przenikają, tworząc na koniec jedną całość. Warto
więc zadbać, aby wynikający z nich wizerunek był spójny i profesjonalny. Często
spotykamy się z poglądem, że to szefowie nieustannie oceniają zachowania swoich
pracowników. Jednak w praktyce to, co wzbudza najwięcej emocji, dotyczy kluczowych
osób w firmie – przedmiotem dyskusji są ich decyzje, zachowania, a nawet wygląd.
W rzeczywistości biznesowej świadomość zachowań zgodnych z zasadami savoir-vivre
i pracowanie na szacunek wynikający z pozycji jest czymś naturalnym. W świecie
wirtualnym, szczególnie gdy mamy poczucie, że czytają o nas tylko osoby z grona
najbliższych, zdarza się zachowywać nieco swobodniej. A jeśli informacje o życiu
prywatnym szefa są łatwo dostępne w internecie, z pewnością nie umknie to uwadze
pracowników. Pogląd, że osoby z wyższej kadry zarządzającej powinny unikać
publikowania jakichkolwiek prywatnych informacji o sobie w sieci jest skrajnością,
jednak istotne jest, aby zadbać o ustawienia prywatności i w sposób przemyślany
wybierać odbiorców tych komunikatów.

Warto też pamiętać, że w świecie mediów społecznościowych nie tylko my sami mamy
wpływ na nasz wizerunek. Często o zamieszczanie informacji o nas w Sieci dbają także
nasi znajomi, dlatego ważne, żeby mieć to pod kontrolą poprzez odpowiednio
wyregulowane opcje prywatności, jak również poprzez ustalenie pewnych reguł
z bliskimi. W przeciwnym razie konsekwencje ich zachowań mogą być dotkliwe.
Przykładem, który zyskał „sławę” jest prezes jednego ze światowych banków, który
wysłał z pracy selfie do swojej nastoletniej córki z dopiskiem: „Kolejne nudne
spotkanie…”. Choć wiadomość Prezesa była prywatna, to córka zamieściła ją na swoim
Instagramie. Kilka tygodni później zakończył on współpracę z bankiem. I choć
w oficjalnym komunikacie nie jest to wskazywane jako przyczyna rozstania, jednak
z pewnością nie pomogło w kreowaniu wizerunku osoby stojącej na czele firmy.
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Mimo tego, że tzw. Power Distance Index w Polsce rozumiany jako stopień akceptacji
dla nierówności społecznych oraz określający relacje między przełożonymi
a podwładnymi jest na dość wysokim poziomie, to jednak social media dają więcej
powodów do rosnącego braku zgody na niektóre zachowania. Pracując z osobami, które
utraciły zatrudnienie w wyniku biznesowych decyzji o redukcjach w organizacji,
najczęściej wynikających z przyczyn ekonomicznych, niejednokrotnie spotkałam się
z rozgoryczeniem towarzyszącym postawom osób z wyższej kadry zarządzającej.
Pracownikom trudno jest pogodzić się z decyzją i uwierzyć w argumentację firmy, gdy
jednocześnie prezes na swoim profilu w mediach społecznościowych chwali się
najnowszym modelem samochodu ekskluzywnej marki.

Gdy informacje, które pojawiają się w sieci są już uporządkowane, czas pomyśleć o tym,
w jaki sposób uczynić obraz w sieci profesjonalnym. Obecnie w Polsce niekwestionowa-
nym liderem w budowaniu zawodowego wizerunku jest portal LinkedIn. Rosnąca liczba
użytkowników i wciąż rozwijające się funkcjonalności dają możliwość, żeby niewielkim
nakładem czasu zbudować wizerunek siebie jako eksperta. Warto w sposób przemyślany
podzielić się informacjami o swoich doświadczeniach, prelekcjach na konferencjach,
uczestnictwie w wydarzeniach branżowych i sukcesach zawodowych. Tu z kolei
niezbędne będzie rozsądne wyważenie informacji, ponieważ sukces prezesa to zwykle
wprost sukces firmy. Opisanie szczegółów z nim związanych może ujawnić informacje,
które w istocie są tajemnicą firmy lub po prostu mówią zbyt wiele o strategii organizacji
i tym samym prezentują przepis dla konkurencji. Ważnym elementem, który wpływa
na nasz obraz w Internecie jest także sieć naszych kontaktów, które posiadamy
na biznesowych portalach społecznościowych, dlatego należy pamiętać o tym, żeby była
ona zbudowana świadomie.

Social media a Power Distance
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O stanowczości i szacunku

Marta, szefowa zespołu analiz, objęła tę funkcję przychodząc z innego działu. Skupiła się
na dobrej robocie i wskaźnikach. Była nieco cicha, ale wyglądało, że bez trudu zbuduje
autorytet. Niespodziewanie do HR przyszło dwoje specjalistów ze skargą na nową
szefową. W ich relacji niewyraźny i raczej bierny styl szefowej przeplata się
z incydentami zjadliwych irytacji, a nawet wybuchów, podczas których zarzuca im brak
dyscypliny. Oni uważają, że mają przecież prawo do odrobiny swobody. Marta wymaga
dużo, ale nie jest konkretna, tylko ma pretensje ex post. Poza tym nie mówi jasno, tylko
rzuca aluzje, a ostatnio zrobiła awanturę Marlenie, gdy ta chciała wyjść wcześniej
z pracy.

Początkiem tej sytuacjimogło być źle przygotowane „wejście”Marty do zespołu. Sięgając
głębiej – przyczyna to mało asertywny styl jej funkcjonowania. W tej historii (opartej na
faktach), gdyby móc „zajrzeć do głowy” Marty usłyszelibyśmy: „nie powinnam psuć i tak
już kiepskiej atmosfery, tym razem zmilczę”, „jeśli zwrócę mu uwagę, nie będzie mnie lubił”
oraz przygważdżające: „chyba jestem kiepską szefową”. Klucza do zmiany można szukać
oferując Marcie pomoc w przebudowaniu jej nastawień, myślenia, a potem w korekcie
zachowań na bardziej asertywne. Początkiem jest przyjęcie wspierających założeń:
• „Wiem, czego chcę i jako szefowa mam prawo energicznie do tego dążyć…”
• „Szanuję i akceptuję ich styl bycia, choć odmienny odmojego”
• „Mogę zaufać sobie i być stanowcza, mam dobre intencje, niemuszę się obawiać”.
Następny krok to zaplanowanie rozmowy z zespołem i zakontraktowanie wzajemnych
oczekiwań. Później praktykowanie przez szefową bardziej asertywnego dawania
informacji zwrotnej, wyrażania próśb i poleceń, formułowania jasnych i konkretnych
komunikatów. Co ważne: bez cofania się przed aktywnym i bardziej stanowczym
komunikowaniem się. Warto, by szefowa skorzystała z narzędzi i schematów
komunikacji asertywnej. Ale początek jest w jej głowie…
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Czy nie nazbyt często przygotowując się do exit interview koncentrujemy się tylko
na negatywach? Mając z tyłu głowy fakt, że pracownik z własnej inicjatywy odchodzi
z naszej firmy szukamy tylko tego, co mu przeszkadzało?

A przecież exit interview może być dobrą okazją do zidentyfikowania tego, co dobre
i co wyróżnia pozytywnie naszą organizację na tle innych pracodawców. Można
sprawdzić, co sprawiło, że pracownik podjął pracę w firmie: co nim kierowało, dlaczego
odpowiedział właśnie na naszą ofertę, dlaczego ją finalnie przyjął i jakiemiał powody.

Bo przecież z perspektywy konstruowania skutecznej polityki personalnej w firmie
ważne jest nie tylko, dlaczego ludzie z niej odchodzą, ale przede wszystkim co sprawia,
że chcą w niej pracować. Skłonienie odchodzącego pracownika do zastanowienia się,
co najbardziej cenił na dotychczasowym stanowisku, w zespole/organizacji, w jakich
obszarach się rozwinął i na ile spełniły się jego oczekiwania, z którymi przyszedł do firmy,
pomaga budować i zachować w jego oczach pozytywny wizerunek byłego pracodawcy,
a nammoże dać niesamowitą wiedzę i zainspirować do działania.

Exit interview - zmiana perspektywy
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