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Vă rugăm să descrieți în câteva cuvinte domeniul de activitate în cadrul companiei.
Pentru ce subiecte sunteți responsabil?
„În calitate de Sales Steering Manager sunt implicat în gestionarea vânzărilor pentru țările
din Grupul de Sud (CH, ES, FR, IT, PT și RU). Acest lucru se referă nu numai la subiectele
venite de la Stuttgart în cadrul Powerhouse, ci și la subiecte specifice legate de distribuție
ale fiecărei țări.”
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Vă rugăm să descrieți rutina dvs. zilnică actuală și munca de la un birou de acasă.
„Ziua mea începe atunci când unul dintre copiii mei, sau chiar amândoi împreună, mă
alungă din pat. De obicei, în jurul orei 06:00. :) Apoi beau o ceașcă de cafea. După micul
dejun al copiilor, încep să-mi aranjez spațiul meu de lucru mic, dar plăcut, în dormitor sau
în camera de zi, în funcție de ziua săptămânii. În funcție de faptul că este sau nu zi de
grădiniță. Prânzul se ia împreună, dacă programul și întâlnirile permit acest lucru. Apoi ne
întoarcem la muncă. După muncă, este timpul să punem deoparte munca și să savurăm
timpul petrecut în familie.”
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Ce părere aveți despre biroul de acasă? Care sunt avantajele pe care le obțineți?
Ce vă lipsește?
„Îmi place posibilitatea de a lucra de acasă. Familia și cariera pot fi mai bine împăcate în
situații excepționale. Chiar dacă eu personal prefer să lucrez de la birou.”
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Sfaturile și trucurile dumneavoastră pentru munca concentrată la domiciliu.
„Un loc de muncă luminos, cu suficient aer proaspăt. Dacă soția mea poate avea grijă de
copii, eu prefer să lucrez în altă cameră. :)”
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Homeoffice & homeschooling – sincer: cum funcționează? Care sunt provocările
speciale cotidiene?
„Între timp, am reușit să-i fac pe copiii mei să înțeleagă că atunci când tata este în altă
cameră, lucrează, iar când iese, e timpul de joacă. Acest lucru a durat ceva timp și a fost
un pic obositor în primele zile.”
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În ce măsură vă oferă KAISER+KRAFT sprijin în această nouă situație de muncă?
Ce vă ajută să vă organizați munca și viața de zi cu zi cu copilul/copiii dumneavoastră?
„Sunt recunoscător că la KAISER+KRAFT am posibilitatea să lucrez de acasă, dacă vreau.
Îmi oferă sprijin și îmi ușurează viața de zi cu zi în multe situații.”
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Care este mantra ta pentru atunci când lucrurile te copleșesc?
„Încălțați-vă pantofii de alergare, puneți niște muzică și lăsați gândurile să zburde pentru o
oră bună.”

