VÁŠ OSOBNÝ STARTUP
1 Všetci ľudia sú podnikatelia
Narodili sme sa ako podnikatelia. Všetci ľudia sú podnikatelia nie preto, že by mali zakladať
spoločnosti, ale preto, že vôľa tvoriť je zakódovaná v ľudskej DNA. Tvorba nových vecí je
podstatou podnikania.
Ak sa chceme prispôsobiť výzvam dnešného pracovného života, musíme oživiť naše
podnikateľské inštinkty a používať ich k vytváraniu nového druhu kariéry. Nech ste ktokoľvek,
musíte myslieť ako podnikateľ, ktorý riadi aspoň jeden startup-svoju kariéru.
Prístup podnikateľov: spoliehajú sa sami na seba, sú vynaliezaví, ambiciózni, prispôsobiví a sú
v kontakte s ostatnými. Podnikateľský duch je daný prístupom k životu a nemajú ho iba ozajstní
podnikatelia. Je to globálna vlastnosť, nielen americká.
V širšom kontexte spoločnosť prekvitá vtedy, keď ľudia rozmýšľajú podnikateľsky. Kniha je
o zlepšení spoločnosti, ale začať musí každý sám u seba.
Nový svet práce
So zánikom tradičného kariérneho postupu zmizol i tradičný profesný rozvoj. Firma vám už
nezaplatí školenie komunikačných zručností. Od zamestnancov sa očakáva, že hneď po nástupe
budú vedieť robiť prácu, na ktorú boli prijatí. Ak sa chcete naučiť niečo nové, alebo sa zlepšiť vo
svojej práci, je to na vás, aby ste do seba investovali a vyškolili sa. Firmy nechcú investovať do
vás, pretože v priebehu kariéry budete mať mnoho zamestnaní.
Zánik tradičných kariérnych predpokladov je spôsobený globalizáciou a modernými technológiami.
Trh práce, na ktorom sa všetci pohybujeme sa trvalo zmenil. Zmenili sa pravidlá. Namiesto toho,
aby ste hľadali miesto, musíte neustále hľadať a vytvárať nové príležitosti. Pasívne využívanie
siete kontaktov bolo nahradené inteligentným budovaním takej siete.
Do ktorej skupiny patríte vy? Do tradičnej, alebo novej?
Prečo Váš osobný StartUp?
So zmenou prichádzajú nové príležitosti a výzvy. Čo je teraz treba, je podnikateľské nastavenie
mysle. Musíte myslieť a konať tak, ako keby ste viedli startup: svoju kariéru. V dnešnej dobre nikdy
neviete, čo sa stane ďalej. Informácie sú obmedzené, zdrojov je málo, konkurencia je tvrdá a svet
sa mení. Doba na jednej pozícii sa skracuje, preto sa musíte prispôsobovať. Pokiaľ to neurobíte,
nikto vás nezachytí, ani zamestnávateľ, ani vláda. Podnikatelia sa musia k týmto neistotám,
zmenám a obmedzeniam stavať čelom. Konkurenčnú výhodu získajú vtedy, ak si urobia prehľad
o svojich aktívach, cieľoch a situácii na trhu. Musia vytvárať pružné plány, ktoré sa neustále menia
a sieť vzťahov.
Ak chcete profesionálne uspieť v dnešnom svete, musíte používať správne podnikateľské
stratégie. Pokiaľ si chcete zachovať svoju vedúcu pozíciu, musíte sa správať ako startupy. Musíte
byť neustále mladí a agilní, musíte byť neustálym startupom.
Stav beta
Pre podnikateľov je slovo „hotový“ zlé slovo. Vedia, že vynikajúce spoločnosti sa stále vyvíjajú.
Hotový by malo byť zlé slovo i pre nás všetkých. I my sa neustále vyvíjame. Ak udržujete svoju
kariéru neustále vo fáze beta, priznávate tak, že máte chyby, že sa môžete zlepšiť, že sa
potrebujete prispôsobiť a rozvinúť. Je to však stále nastavenie mysle, ktoré prekypuje optimizmom,
pretože vie, že sa máte silu zlepšiť a tiež zlepšiť svet okolo vás.
Stály stav beta je v skutočnosti celoživotný záväzok k neustálemu osobnému rastu. Zaoberajte sa
žitím, lebo umriete. Keď nerastiete, zakrpatievate. Ak nepostupujete dopredu, vraciate sa dozadu.
Sada zručností pre váš osobný StartUp:
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Pre podnikanie nestačí mať iba nastavenú myseľ vo fáze beta. Podnikať so svojim životom
vyžaduje určité zručnosti:







Rozvíjať svoje konkurenčné výhody-znalosti, zručnosti, ciele a trhová realita.
Používať plánovanie ABZ.
Vybudovať skutočne trvalé vzťahy-sieť profesionálnych kontaktov.
Nachádzať a vytvárať pre seba príležitosti tak, že budeme využívať sieť kontaktov, svoje zdroje
a ostaneme aktívni.
Pri využívaní profesných príležitostí presne odhadovať a inteligentne prijímať riziká.
Využívať znalosti ľudí zo svojej siete a tým robiť lepšie rozhodnutia.

Uvedené podnikateľské stratégie vám pomôžu prežiť a rozkvitať v dnešnom roztrieštenom svete
práce.
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