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E négy lépésből álló megközelítéssel érjen el hatékony vezetést 
Amikor vezető pozícióban vagy, a munkád teljesítménye és minősége egyaránt 

függ a csapattól és következésképpen vezetői képességeidtől. Szerencsére 

ezek a készségek fejleszthetők. Ehhez csak a hatékony vezetés kulcsainak 

megtanulása és gyakorlása kell. 

Hatékony vezetővé válás természetesen nem egyik napról a másikra 

lebonyolított feladat, de ami igazán számít, az a folyamat 

következetessége. Jó kiindulópont a következő négy lépés használata a 

hatékony vezetővé válás felé. 

Miután elsajátította ezt a megközelítést, több mint képes leszel teljesíteni 

a kívánt vezetői szerepeket. 

A hatékony vezetés négy lépéses megközelítése 

1. Higgy a látomásban. A csapat jövőképének ismerete és abban való 

hiedelem talán a legjelentősebb lépés a hatékony vezetővé válás felé. A nap 

végén a csapat vezetése azt jelenti, hogy megidézi a csapattagok 

bizalmát. Ennek legjobb módja az, ha bebizonyítja nekik, hogy hisz a 

jövőképben. 

• Először azt kell megtennie, hogy jól megértse, mi a jövőkép, és meg kell 

határoznia, hogy képes-e ennek megfelelni. Ezután használjon fel 

minden lehetőséget, hogy "eladja" ezt a jövőképet a csapatnak. Mutasd 

meg nekik, hogy élsz és lélegzed be, és végül rájönnek, hogy ezt meg 

kell ragadni. 

2. Legyen jó csapatépítő. Vezetőként szüksége lesz a csapat támogatására. A 

csapattagok kiválasztásakor keressen olyan embereket, akik megérthetik a 

jövőképet és támogathatják azt. Ezután azonosítsa azokat, akik megfelelnek 

a betöltésükhöz szükséges szerepeknek. 

• Vigyázzon arra, hogy a csapatot érdemek és ne érzelmek alapján 

válassza ki. Néha, amikor az emberek felismerik, hogy érzelmi 

helyzeten alapuló lehetőséget kaptál számukra, minden alkalmat 

kegyekként használnak fel arra, hogy az érzelmeiden játszanak. 
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Olyan csapattagokat szeretne, akik tudják, hogy érdem alapján 

kaptak lehetőséget. 

3. Légy jó tárgyaló. Miután elnyerte a csapattagok bizalmát, a következő 

lépés a tárgyalási készségek elsajátítása. Vezetőként ez nemcsak azt 

jelenti, hogy tárgyalásokat folytatunk a csapattal, így a legjobb 

eredményeket érjük el, hanem azt is, hogy sikeresek vagyunk a külső 

tárgyalásokon, egységetek érdekében. 

• Tisztességesen tárgyaljon, hogy mások továbbra is bízzanak benned. 

• Tárgyaljon okosan egységének jóléte érdekében. 

4. Legyen jó küldött. Az ideális csapat azonosítása önmagában is siker, mert 

tudja, hogy a kiválasztott személyek képesek kiemelkedő teljesítményt 

nyújtani a kijelölt feladatokban. Most rajtad múlik, hogy hatékonyan 

osztja-e ki a feladatokat. A jó megbízottvá válás a következő 

tevékenységeket foglalja magában: 

• Minden csapat játékosának erősségeinek tanulmányozása, hogy 

hatékonyan illeszthesse össze a feladatokat a készségekkel. 

• A csapat potenciális sikerképességének elemzése, hogy bölcsen 

választhasson a felelősségek kiosztásakor. 

Hatékony vezetővé válás olyan eredmény, amelyre kétségtelenül büszke 

lehet. Megvan, amire szükség van a kiemelkedő vezető cím megszerzéséhez. 

Ennek az irányelvnek a használatával tovább tudja erősíteni vezetői 

képességeit, és bebizonyíthatja, miért vagy a legjobb ember bármilyen vezetői 

pozícióban. 

§§§ 

Készen áll arra, hogy karrierjét és vezetői növekedését magasabb pályára állítsa? 

Szüksége van még gyorsulásra, hogy a szakmai fejlődés következő szintjére jusson? 

Választhat ... 

Lassan, megcsinálhatja, kitalálhatja, szárnyasíthatja, remélheti, megcsinálhatja azt, amit 

mindig a CoVID-19 sláger elõtt tett (ez nem fog mûködni) ... VAGY bevált technikákkal és 

megközelítésekkel gyorsan megteheti Stratégiai Karrier Excelerator virtuális mentori 

programok az EPIC-től Eredmények Coaching. További információ: 

www.epicresultscoaching.com. 
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