ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново – Борислава Паунова

Работното място на бъдещето
Здравейте, аз съм Борислава Паунова от град Велико Търново и съм ученичка в
Професионалната гимназия по туризъм „Д-р. Васил Берон“, XIIа клас, специалност
„Организация на хотелиерството“. Тази година завършвам средно си образование. И?
Първо – ще продължа да уча, но вече във ВУЗ. Второ - ще си търся работа. Трето и
четвърто – по специалността, не по специалността. Последно – ЩЕ РАБОТЯ нещо!
Всичко започва с въпроса „С какво искам да се занимавам?“, който възниква,
когато наближи бала. За съжаление, в България, сме с погрешно мислене, че е поважно да имаш диплома, а не да имаш реални знания. Затова се получава така, че
всички са студенти, но малка част от тях работят по специалността си. И все пак, нека
гледаме от хубавата страна на нещата.
За мен, перфектното работно място на бъдещето, изглежда така:
Технологичните иновации летят една след друга в ежедневието ни. Млади
предприемачи по цял свят имат невиждани възможности за реализация на всички свои
идеи. И всичко това ражда една нова класа в обществото – свободните работещи хора.
Представям си бъдещата ми работа да е свързана само с технологии. Надявам се да
срещна добър екип и уютна работна среда.
Искам да започна да работя в хотел. Да се разбирам с целия персонал, да бъдем
един голям и сплотен колектив. Екип или колектив, няма значение, но да се разбираме.
А това „да се разбираме“ за мен означава да сме искрени, честни, коректни и доволни
от това, което правим. Как ще го постигнем, ли? С обучения, естествено. Обучения за
работа в екип, мотивиращи обучения и така, докато приемем общата цел на
работодателя за наша, лична.
Искам да открием или въведем модерен начин на организация на работното
пространство, където чрез споделяне на място, ресурси и идеи се ражда креативност.
Много фирми търсят млади, свежи и готови за предизвикателства специалисти, които
могат бързо и лесно да се интегрират в екип за по-ефективна работа. Много е важно да
имаш доверие на хората, с които работиш - тоест да си не само колега, но и донякъде
приятел с тях. Разбира се, не всеки успява да се справи с всички предизвикателства. С
всяка смяна на работното място, трябва да се усъвършенствам и да ставам покомпетентна. Така ще натрупам опит и ще съумея да бъда гъвкава, да решавам
възникналите проблеми, да бъда проактивна /да не чакам решение, а да го търся
сама/. Трудно е да успяваш да си вършиш добре работата, да се разбираш с колегите и
така да планираш ходовете си, че да не навредиш на колегите, но и на себе си. Все пак,
всички сме различни.
Искам да Ви споделя, че отскоро и в моя град - Велико Търново има място
наречено FreeДом 21, където идеите нямат ограничения. Надявам се в най-скоро
време и аз да го посетя, за да видя какво е, много ми е интересно. Разбрах от мои
приятели, че може да ползваш безплатен интернет, кафе, вода, зона за релакс,
библиотека и много вдъхновение от панорамната тераса. Надявам се и аз да открия
своето вдъхновение там.
И като го открия, ще опиша бъдещото си работно място. Но то ще е в „споделен“
офис/рецепция. Ще бъда в хотела три работни дни. В останалите ще работа от вкъщи –
предварителни резервации, реклами, запитвания-отговори на туроператори или
индивидуални клиенти. Какво печеля ли? Печеля спокойствието на дома, та дори и
любимата музика, докато работя. Какво печели работодателят ми, ли? Това, че докато
аз работа от вкъщи, на работа ще са млади хора – студенти, ученици, които ще
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изпълняват рутинни дейности /регистриране на гостите в хотела/ по време на
практиката си, която не е платена. Но същите тези млади хора ще имат информираният
избор – ТОВА ли е тяхното „нещо“ или не. И сега си представете един офис от
държавната администрация със споделено място. Ще се намалят разходите – за
компютри, за бюра, за ток и тн. А за стреса на работещите, убедена съм, че е излишен
коментарът.
Бъдещото ми работно място ще е това, в което се чувствам добре – със себе си, с
колегите и с гостите на хотела. Хотел ще е бъдещото ми работно място. Поне засега.

