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Vă rugăm să descrieți în câteva cuvinte domeniul de activitate în cadrul companiei. 

Pentru ce subiecte sunteți responsabil?

„Lucrez în departamentul de procesare a comenzilor. Introduc comenzile zilnice primite.”
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Vă rugăm să descrieți rutina dvs. zilnică actuală și munca de la un birou de acasă.

„Mă trezesc la 5:30 dimineața. Apoi dispar pentru scurt timp în baie, pregătesc micul dejun 

pentru toată lumea (și pentru porcușorii noștri de Guineea ;)) și termin cu totul cu puțin 

înainte de ora 6:30. Nu mai am stresul de a alerga spre tren, doar pentru a afla că trenul 

întârzie! Mă așez la PC și încep ziua de lucru!”
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Ce părere aveți despre biroul de acasă? Care sunt avantajele pe care le obțineți?  

Ce vă lipsește?

„Consider că home office este destul de convenabil, având în vedere deplasarea mea 

actuală cu trenul. Drumul dus-întors era de 1,5 ore (asta în condițiile în care lucram doar 6 

ore ca să nu ajung prea târziu acasă, dar eram plecată toată ziua). Din moment ce nu mai 

fac naveta în acest moment, pot să folosesc mai bine acest timp și să lucrez mai mult ;).

Mi-e dor de colegii mei, desigur, dar și de mișcarea zilnică, pe care încerc să o compensez 

în alte moduri.”
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Homeoffice & 
Homeschooling

Sfaturile și trucurile dumneavoastră pentru munca concentrată la domiciliu.

„Ușa închisă și muzică bună.”
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Homeoffice & homeschooling – sincer: cum funcționează? Care sunt provocările  

speciale cotidiene? 

„De asemenea, este nevoie să te obișnuiești cu școala la domiciliu. Nu mai trebuie să-mi 

fac griji pentru băiatul meu de 18 ani, se descurcă de minune pe cont propriu și chiar m-a 

ajutat cu una sau două probleme tehnice. Dar fiul meu cel mic are 11 ani și este prima dată 

când petrece atât de mult timp la PC!
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În ce măsură vă oferă KAISER+KRAFT sprijin în această nouă situație de muncă? 

„Odată cu noile reglementări privind timpul de lucru, mă simt deja bine. Faptul că aș 

putea începe lucrul atât de devreme nu s-ar potrivi cu naveta mea. Probabil că ar trebui 

să pornesc la ora 4:30 dimineața (trenurile nu merg așa cum vreau sau cum am nevoie să 

meargă :)). Și întregul program oferă multe avantaje: pot să mă duc rapid la o programare 

la medic de exemplu, minunat!”
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Ce vă ajută să vă organizați munca și viața de zi cu zi cu copilul/copiii dumneavoastră?

„Mai ales soțul meu! De asemenea, copiii mei care se descurcă atât de bine!!!”
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Care este mantra ta pentru atunci când lucrurile te copleșesc?

„Să luăm lucrurile pe rând, nu are rost să ne panicăm. Beau o ceașcă de ceai, respir adânc, 

ies în natură, ascult muzică bună, fac mișcare și mă simt deja mult mai bine!”
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La primul lockdown a fost mai dificil pentru că avea doar planuri săptămânale care trebui-

au să fie lucrate cu ajutorul nostru, al părinților. Acum este la liceu și lucrează și cu echipe 

și cu lecții online reale. La început a fost interesant și nou și, de asemenea, bine, dar acum 

își pierde un pic entuziasmul. Contactele sociale sunt ceea ce le lipsește cel mai mult co-

piilor, întâlnirea cu prietenii lor și faptul că nu li se permite să meargă afară să se joace.”


