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NŐK A XXI. SZÁZADBAN
– JÁSZ MÁRTA

16 éve vállalkozóként dolgozom, és ez alatt az idő alatt nagy
utat jártam be. Az élet úgy hozta,
hogy az Amerikai Egyesült Államokban éltem több évig, ahol
sok mindent megtanulhattam.
Amerikából visszatérve igyekeztem az ott tapasztaltakat a hazai
viszonyokkal összhangba hozni,
s az új lehetőségeket rugalmasan kihasználni.
Mára már több vállalkozásban
vagyok tulajdonos, cégeim több
alkalommal is kiváló minősítéseket kaptak: 2019-ben „Az üzleti
élet egyik legmegbízhatóbb
szereplője”elismerést, 2021-ben
pedig „Az év felelős foglalkoztatója” pályázaton kaptam elismerő oklevelet „A munkavállalói
jóllétet elősegítő, példaértékű
és sokoldalú tevékenységért.”
Fő tevékenységem egy amerikai világcég, a MetLife kötelékében egy rózsadombi vállalkozás
elindítása volt, amely az elmúlt
hat év alatt egy néhány fős
csoportból 60 főt meghaladó
csapattá fejlődött. „Zöldmezős
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beruházásként” indultunk, s
azóta többszörös aranyoklevelesként az ország második legeredményesebb igazgatósága
lettünk. Itt mintegy 63 különálló
kisvállalkozást mentorálok és
fogok össze annak érdekében,
hogy szolgáltatásaink minél
több embernek és vállalkozásnak nyújthassanak segítséget, s
valamennyien sikeresek legyünk
elképzeléseink megvalósításában. A XXI. században azonban
már nem elegendő sikeresnek
lenni, hanem annak is kell látszani! Az utóbbi években saját
brand-et építettünk, a „Biztos
Jövőkép”-et, s több projektet
indítottunk az online megjelenésünk erősítése, a közösségi
médiában való megjelenésünk
színesítése érdekében. Örömmel látom, hogy példámat
egyre több kollégám követi.
Ezzel párhuzamosan nagy
figyelmet fordítok arra, hogy a
fiatalabb generációhoz is megtaláljam az utat. Vállalkozásomban a régi „harcostársak” mellett
egyre több huszonéves van,
akik nagy nyitottsággal, s a XXI.
század új eszközeivel és megközelítéseivel tudják előre vinni
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közös dolgainkat. Külön büszkeséggel tölt el, hogy 19 éves
lányom, Zafír is érdeklődéssel és
lendülettel kapcsolódik ezekhez
az erőfeszítésekhez. Az érettségit követően – a tinédzserek
fáradhatatlanságával és optimizmusával - egyszerre három
területen is elindult: nappal az
International Business School
hallgatójaként tanul, este a Színház- és Filmművészeti Akadémia táncművészeti kurzusára
jár, hétvégenként pedig a TV2
médiatudományi
képzésén
vesz részt. Jó meglátásaival, friss
ötleteivel egyre inkább partneremmé válik üzleti dolgainkat
illetően is.
A híres mondást megfordítva:
„Minden sikeres nő mögött áll
egy férfi”. Én is elmondhatom,
hogy hosszabb keresgélés után
végre megtaláltam az igazi
társat, aki immár egy évtizede
nemcsak a magánéletben, de
közös vállalkozásainkban is értékes támogatást nyújt számomra,
s bizton támaszkodhatok rá a
kevésbé napfényes óráimban is.
Három
dolgot
tekintek
irányadónak, amely meghatározza napi tevékenységemet:

1. Egyrészt megtapasztaltam
azt, hogy a sikert sem adják
ingyen, ahhoz kitartás és folyamatos önfejlődés szükséges. Ez
egy olyan nyitottságot és rugalmasságot is feltételez, amely
lehetővé teszi, hogy gyorsan változó világunkhoz folyamatosan
alkalmazkodni tudjunk, meglássuk és megragadjuk a kínálkozó
lehetőségeket, s a pillanatnyi
nehézségek helyett a messzebb
mutató céljainkra, a pozitív
perspektívára koncentráljunk.
Ebben a napi küzdelemben a női
vállalkozók támogatást és energiát meríthetnek egymásból.
Valahogy a nők jobban figyelik
és segítik egymást. Talán azért,
mert az üzleti világban még
mindig kétszeresen meg kell
küzdeniük az elismerésért, vagy
mert különös energiát és elkötelezettséget kíván a szakma és
a magánélet közötti egyensúly
megtalálása, a vállalkozás és a
család boldogulásának harmonikus összeegyeztetése. Vagy
pedig azért a különös érzékenységért, amivel mi nők tekintünk
környezetünkre, s ahogyan erőt
és inspirációt merítünk egymás
sikereiből.
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„Az üzleti életben segíteni és támogatni egymást,
hogy vállalkozásunk egy következő szintre emelkedjen,
és tevékenységünkkel nagyobb értéket adjunk a világnak.”
2. A második felismerésem,
hogy a XXI. század gyorsan
változó világában még fontosabbá válik a tudásmegosztás,
egymás jó gyakorlatainak a
megismerése, a közös ötletelés, és a kölcsönös előnyöket kínáló együttműködések
kialakítása. A Millió Dolláros
Kerekasztal (MDRT) biztosítási
szakmai világszervezet keretében, melynek 2016. óta tagja
vagyok, minden évben megtapasztalhatom ennek előnyeit.
Irodám Budapest szívében, a
második és a harmadik kerület határán van. Innen jött az
ötlet, hogy ezt a két nagy kerületet összefogva egy női vállalkozói klubot indítsak, ahol a
környék női vállalkozói tudnak
elegáns, hangulatos helyszíneken találkozni, és megoszthatják
tapasztalataikat, kibeszélhetik
problémáikat és megismerhetik egymás előnyeit, azokat a
lehetőségeket, amelyek kölcsönösen előre vihetik vállalkozásaikat. A kapcsolatok bővítése és a
folyamatos ajánlások révén így
tudunk mindannyian szakmailag is fejlődni, s ráadásul még
jól is érezzük magunkat egymás
társaságában. November elején
megtartottuk alakuló ülésünket
a bécsi úti Takler Borbár exkluzív
termeiben, s elhatároztuk, hogy
egyre több női ismerősünket,

üzleti partnerünket hívjuk meg
ebbe a klubba. Mi nők aztán
igen elfoglaltak vagyunk, ne
kelljen mindenért a kerületen
kívülre menni, hiszen a legtöbb
szolgáltatást
megtalálhatjuk
saját környezetünkben!
3. Ehhez kapcsolódik harmadik hitvallásom: közösségben lehetünk igazán sikeresek,
és saját közösségünk értékes
tagjaiként tudunk harmonikusan, üzletileg és emberileg
is fejlődni. Amerikában nagy
hagyománya van a jótékonykodásnak, hogy a sikeres vállalkozó adjon vissza valamit
saját közösségének, a szakmai tevékenységén túlmutató
területeken is segítse a tehetségek kibontakozását, vagy az
elesettek támogatását. Számos karitatív tevékenységet
végzünk
Magyarországon,
mint például a „Life Changer”
program, amelyben iskolás
gyermekeknek tartunk játékos
foglalkozásokat a pénzügyi
tudatosság alapjainak elültetése érdekében. Csapatommal
ebben is aktívan részt veszünk,
de emellett több gyermekalapítványt és hátrányos helyzetű
óvodát támogatunk. Megindító és meghatározó élmény
látni, hogy a gyermekek men�nyire hálásak ezért az önzetlen

támogatásért, a rájuk irányuló
figyelemért. Mindig megerősít
ebben az elhatározásomban,
amikor látom, hogy a női vállalkozók milyen élénken és
együttérzően sorakoznak fel
az ilyen nemes ügyek mellett.
Ezekkel a hitvallásokkal vetem
bele magam mindennapi tevékenységembe, és bízom abban,

hogy a koronavírus okozta
nehézségeken is túl tudunk lendülni, s ebből is megerősödve, új
felismerésekkel felvértezve kerülünk majd ki. Meggyőződésem,
hogy megfelelő nyitottsággal
és összefogással eredményesebbek lehetünk, és sikereink és
boldogságunk másoknak is inspirációt ad.
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