Tips for Brand Yourself
“Cum să am o carieră de succes?” – este o întrebare pe care mulţi dintre voi o au în minte! Odată cu
trecerea timpului se adună şi experienţe personale pe care, dacă ştii să le valorifici, îţi pot fi de
ajutor în viitor.
O experienţă de lucru nu presupune doar precizie, comandă şi control. Aceste elemente nu sunt cele
care îţi asigură succesul la locul de muncă. Mai importante sunt identitatea personală,
disponibilitatea de a învăţa, abilitatea de a comunica cine eşti şi aspiraţiile pe care le ai, reputaţia pe
care ţi-o construieşti acolo unde lucrezi – toate acestea contribuie mult mai mult la performanţa ta!
Într-un cuvânt – BrandYourself!
Iată mai jos câteva trucuri pentru a-ţi mări credibilitatea şi a-ţi îmbunătăţi imaginea de sine:
1. Alege-ţi jobul în funcţie de propriile interese profesionale
Fie că este vorba de companii mari sau mici, locale sau multinaţionale, mediul de business solicită
din ce în ce mai multă energie din partea celor care muncesc, asumarea anumitor riscuri şi decizii.
Dacă ceea ce faci nu este ceea ce îţi doreşti, vei evita să-ţi asumi responsabilităţi şi te vei ascunde în
spatele colegilor tăi.
2. Defineşte-ţi aspiraţiile şi ambiţiile personale
“Pentru ce vreau să devin cunoscut?” sau “Cine doresc să fiu în 2021?” Poate un inginer
recunoscut pentru felul în care transformă în soluţii informatice solicitările unor colegi din aceeaşi
companie?
3. Contribuie la dezvoltarea ta personală
Cele mai importante lecţii sunt cele pe care le înveţi prin deciziile pe care le iei zilnic. Întreabă-te
mereu: “Ce pot învăţa din această situaţie sau din acest proiect?”, “Care sunt cele mai importante
lecţii pe care le-am învăţat în ultimul an? Îmi susţin ele imaginea pe care vreau s-o am în această
companie?”
4. Caută diversitatea pentru a dobândi abilităţi diverse
Majoritatea companiilor, pentru a-şi menţine eficienta, tind să devină din ce în ce mai
convenţionale, iar de la indivizi se aşteaptă din ce în ce mai mult să se conformeze. Vânează orice

Splaiul Independenţei nr. 313, Bucureşti – RO-060042, ROMÂNIA
www.ccoc.pub.ro

oportunitate de a ieşi din rutina activităţii zilnice, chiar dacă este vorba de voluntariat! Implicândute în activităţi diverse, vei avea mai multe poveşti şi mai multe abilităţi noi decât oricare altcineva!
5. Fă echipă cu persoane competente
Poţi avea performanţe excelente doar cu sprijinul celor din jur! Află şi cunoaşte aceste persoane
dincolo de rolurile de colegi, descoperă ce-şi doresc ei cu adevărat, propune-le soluţii inedite.
Aceste lucruri te vor ajuta să-i atragi şi să-i menţii în jurul tău pe cei mai buni, pe cei mai talentaţi –
împreună puteţi realiza lucruri extraordinare!
6. Menţine şi cultivă relaţii cu oameni valoroşi pentru viitorul tău
Abilităţile sociale de a stabili rapid şi uşor relaţii sunt cruciale în orice situaţie, chiar şi atunci când
ne căutăm un loc de muncă: ştii pe cine să suni dacă ai nevoie de o informaţie, iar cei din jur ştiu
când pot conta pe tine! Vei fi recomandat rapid unei persoane care nu te cunoaşte sau vei fi
informat printre primii despre noutăţi ce te interesează.
7. Dezvoltă-ţi abilităţi de vânzare
Caută să-i convingi pe ceilalţi că şi visul tău poate deveni realitate, vezi ce impact au spusele tale
asupra celor din jurul tău, precum şi imaginea ta în ochii celorlalţi. În acest fel, îţi vei atinge mult
mai repede obiectivele stabilite.
8. Lasă alte persoane să vorbească despre tine
Despre brand-urile de succes se vorbeşte, apar poveşti şi legende, consumatorii le promovează altor
consumatori, numele lor este pe buzele tuturor! Ce-i face pe consumatori să le recomande şi altora
este tocmai calitatea experienţei personale pe care au avut-o venind în contact cu acel produs sau
serviciu! Întreabă-te: Ce experienţe unice ai oferit colegilor tăi astfel încât să-i faci să vorbească
despre tine? Ai aflat cine sunt cu adevărat? I-ai ascultat?

Psiholog principal,
Neagu Simona Nicoleta
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