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Kérjük, néhány szóban mutasd be a vállalatnál végzett tevékenységedet. Milyen területekért vagy felelős?
„Értékesítésért felelős menedzserként a déli csoport országainál (CH, ES, FR, IT, PT és RU)
veszek részt az értékesítési folyamatok irányításában. Ez nemcsak a Powerhouse keretében Stuttgartból érkező feladatokat érinti, hanem az értékesítéssel kapcsolatos országspecifikus területeket is.“
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Mesélj nekünk a jelenlegi napi rutinodról és az otthoni irodából történő munkavégzésről.
„A napom akkor kezdődik, amikor az egyik gyermekem, vagy akár mindkettő kikerget az
ágyból. Általában ez olyan 6:00 óra körül történik. :) Először iszom egy csésze kávét. A
gyerekek reggelije után elkezdem összerakni a hálószobában vagy a nappaliban, a hét napjától függően, a kicsi, de rendezett munkaterületemet. Ez attól függ, hogy óvodai nap van-e
vagy sem. Ha a naptár és a megbeszélések időpontjai lehetővé teszik, együtt ebédelünk.
Aztán vissza a munkához. Munka után elpakolom a munkaállomást, és élvezem a családdal töltött időt. “
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Mit gondolsz a home office-ról? Milyen előnyei vannak számodra? Mi az, ami hiányzik?
„Tetszik az otthoni munkavégzés lehetősége. A család és a karrier kivételes helyzetekben jobban összeegyeztethető. Még akkor is, ha én személy szerint jobban szeretek az
irodában dolgozni.“
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Tippek és trükkök a koncentrált otthoni munkához.
„Világos munkahely, elegendő friss levegővel. Ha a feleségem tud vigyázni a gyerekekre,
én inkább egy másik szobában dolgozom. :)“
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Home office és otthontanulás – őszintén: Hogyan működik? Mik a speciális mindennapi
kihívások?
„Mostanra a gyerekek is megértették, hogy amikor apa egy másik szobában van, akkor
dolgozik, amikor pedig kijön, akkor indulhat a játék. Ez eltartott egy darabig, és az elején
kissé kimerítő volt.“
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Milyen mértékben nyújt Neked támogatást a KAISER+KRAFT ebben az új munkahelyzetben? Mi az, ami segít Neked abban, hogy megfelelően egyensúlyozz a munka és a
gyermekekkel töltött mindennapok között?
„Hálás vagyok, mivel a KAISER+KRAFT és a felettesem lehetővé teszik számomra, hogy
otthonról dolgozzak, ha akarok. Ez nagy támogatás nekem, és bizonyos helyzetekben
megkönnyíti a mindennapi életet.“
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Mi a mantrád, amikor a dolgok túl soknak bizonyulnak számodra?
„Vedd fel a futócipődet, indíts egy kis zenét, és hagyd, hogy egy jó órára elkalandozzanak
a gondolataid.“

