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Acélos csajok
Hogyan kerül egy nő egy olyan férfias iparágba,
mint az acélipar? Miért éppen a thyssenkrupp
Ferroglobust, vagy a thyssenkrupp
Materials Slovakiát választja munkahelyeként? Jelent-e extra kihívást
egy nő számára az, hogy egy
alapvetően férfiasnak mondott szakmában dolgozik?
Mi teszi izgalmassá ezt a
munkát, munkahelyet?
Miként lehet okosan összeegyeztetni a munkahelyi,
illetve a magánélettel kapcsolatos feladatokat? A munka és
a családdal kapcsolatos teendők mellett a kikapcsolódás is
elengedhetetlen. Ki, mivel tölti
szívesen a szabadidejét?
Az újság most induló rovatában magyar,
illetve szlovák kolléganőket kérdezünk a
fentiekről, hiszen a vállalatnál számos női
munkatársunk igyekszik összehangolni
a munkájában és a magánéletében
jelentkező kihívásokat.

A

pukám kőműves volt, olyan ezermester féle. Többet voltam vele
kint a garázsban szerintem, mint
a babáim mellett. Azontúl kemény, szigorú ember volt, így nem áll
tőlem messze az acél ridegsége, keménysége. Sőt a szürke, a kék a kedvenc színeim. Így az iparág abszolút szimpatikus
volt, és hát a cég nagysága a mai napig
lenyűgöz, és ha bárki kérdezi, hogy hol
dolgozom, mindig büszkén mondom, hogy
a Ferroglobusnál. A kontrolling is sokkal
érdekesebb, ha a készleten olyan termék
van, ami közel áll hozzád. Amikor munkát
kerestem, és anyukaként nem titok, hogy
a cég elhelyezkedése is fontos volt, szinte
egyértelmű volt, hogy ezt a munkát ne-

kem találták ki. Most, hogy túl vagyok az
egyéves szülinapomon a thyssenkruppnál,
még mindig így gondolom. A munka változatossága elég izgalmat tartogat. A piac
változásaira reagálva itt a kontrollingen
is mindig más elemzés van a fókuszban.
Illetve a futó projektekben is, amikben
részt veszek, mindig találok újdonságot.
Szerintem az egyénen is múlik, hogy
mennyire találja a munkáját változatosnak,
egy napi rutinban is meg lehet találni az
újdonságot. Hozzáállás kérdése. Unatkozni
nem szoktam, az számomra ismeretlen.
Korábban is férfiakkal dolgoztam közvetlenül, általában a pénzügyi vezető alatt.
Sosem okozott gondot, közel áll hozzám
a férfilélek. Talán ezért adta a sors, hogy
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otthon is három férfi vár haza. Köztudott,
hogy dolgozó anyaként három szerepben
kell megfelelni: anya, feleség és munkatárs. Nagyon szerencsésnek érzem magam, mert olyan szerető családban élek,
olyan párral, ahol ezt a hármast nem olyan
nagy kihívás megvalósítani. Persze vannak
nehezebb időszakok, de próbálok lavírozni,
hogy mindenki elégedett legyen körülöttem. De a sorrendek mindig változnak ez
nem titok, a helyzet adja, persze cél, hogy
ezt ők ne vegyék észre. A másoknak való
megfelelési vágyat nehéz leküzdeni, de ez
hozott tulajdonság, szerintem már velem
marad örökre. Sokféle dolog érdekel, kifejezetten hobbim nincs. Most épp minden
érdekel, ami a lakberendezéssel foglalkozik, hiszen az új otthonunk berendezése
van most napirenden. De van, hogy csak
megnézek egy jó filmet vagy főzök/sütök
valamit. Céljaim persze vannak, általában
nyelvtanulással vagy a mozgással kapcsolatosak, folytatni a spanyolt, szinten
tartani az angolt. Sokkal többet olvasni,
sokkal többet sportolni.
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