Пламена Петева, ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново
Работното място на бъдещето
Работата е нещо задължително в живота. Тя ни осигурява работната
заплата. Работната заплата, пък ни дава възможност за по-доброто днес и подоброто „утре“. Работната заплата е цена на стоката работна сила. Работната
сила, пък трябва да се възобновява. Все неща, които пише в учебниците. Пише
ги, проверени са и в практиката.
И какво да е работното място – избираш работата или избираш
работното място. Под работно място, можем да разбираме както офиса
/местоположение, оборудване/, така и хората, с които работим. Да, обаче,
хората, с които работим ги опознаваме след време. Според мен, работното място
е работата, професията, която избираме. Това е водещото, важното. Офисът,
хората в офиса – това са важни неща, но не най-важните. Ако сме на работно
място, което ни харесва и се занимаваме с нещо, приятно за нас, работата е
приятна и се свършва доста бързо и качествено, поради наличието на желание
и ентусиазъм. Точно такива служители са правилно оценени от своите
работодатели. Защото за служителите всеки работен ден е удоволствие, а за
работодателите – всеки ден е част от успеха им, както морален, така и
материален.
Ученичка съм от Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил
Берон", град Велико Търново , XI клас, специалнст „Туристическа анимация".
Записах се в това училище, защото имах ясната представа какво искам да
направя с бъдещето си и каква ще е професията ми. Туризмът в Родината ни се
развива бързо, защото е приоритетен отрасъл и точно ние, младите хора, ще
продължим това развитие. Остава ми една година, докато завърша средното си
образование и искам да продължа да се уча, да работя и то, точно в тази сфера,
защото точно това ще ме прави щастлива. Ще ме прави щастлива факта, че
мога да направя на някого деня по-атрактивен и ще видя усмивките на хората.
Да си аниматор в туризма не е никак лесно, защото той има трудната задача да
вникне в съзнанието на човека срещу него, да намери нещо, което би го
зарадвало и да го извърши с голям професионализъм. Опитът може да се
натрупа много бързо, стига да има достатъчно желание. В училището полагат
основите в професията, а учителите, които вярват в нас, ни мотивират и
помагат по всякакъв начин, за да станем успешни в нашите начинания.
За мен идеалното бъдещо работно място е онова, което отговаря на
личния интерес. Ако ходиш на работа с желание, справяш се с трудностите с
усмивка и ти харесва това, което правиш, значи това е работното ти място, което
би ти осигурило добро бъдеще.
И да опиша бъдещето ми работно място – усмихнати хора, деца,
възрастни, млади, всички са усмихнати. И аз съм усмихната, защото съм
усмихнала. Да споделиш щастието на или с някой е повече от човешко. И ако
това е работата ти, то тя е повече от работа. Тя е призвание, тя е живот, тя е
удоволствие. Та, моето работно място е това – туристически аниматор,
навсякъде, с всички. Защото тези хора са дошли с очаквания. И точно тези
очаквания са моето работно място. И ако те си тръгнат с усмивка, то означава,
че очаквания и действителност са едно и също нещо. И ако тези, същите хора,
си тръгнат с усмивка, то означава, че съм си свършила работата със сърце. Знам,
и знания са нужни, и умения, и опит. Давам сърцето си, а останалото –
обещавам ще го уча винаги.

