
Termelékenység
Betekintés a színfalak mögé



AZ ÉRTÉKES VÉGTERMÉK

Az értékes végtermék fogalmának megértéséhez, az első lépés a személyes
vagy a vállalat termelékenységének javítása.

Az értékes végtermék egy személy munkájának az eredménye, amely értékkel
bír és elcserélhető. Az értékes végterméknek értéket kell képviselnie egy másik
személy vagy csoport számára, akár a vállalaton belül, akár azon kívül.

Ezek az emberek vagy csoportok hajlandóak cserét kötni ezért a termékért,
legyen szó pénzről, más áruról vagy szolgáltatásról. Ezután az értékes
végtermék rövidítése ÉVT.
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Hogyan fogja használni ezt az ÉVT meghatározást a saját vállalkozásában?

Nos, minden tudás annyira értékes 
amennyire hasznos!

Például, egy erőmű értékes végterméke a villamos energia.

Próbálja meg alkalmazni a meghatározást az egész vállalatára. Mit állít elő az
Ön vállalata, mi az a végtermék, ami mások számára értéket képvisel és
elcserélhető?
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A helyes válaszhoz keressen főneveket!

Ha az Ön vállalkozása egy cipőjavító műhely, a "cipőjavítás" a vállalat funkciója,
az üzleti tevékenysége. 

"A felújított, elrendezett és jó állapotban levő lábbeli" - ez az ÉVT.

Az ügyfelek nem a kifejtett munkáért, hanem a hozzájuk eljutott végtermékért
fizetnek.

Ha "javít", de rosszul csinálja, vagy olyan lábbeliket javít, amelyeket nem kellett
volna megjavítani, az emberek nem fogják felajánlani a cserét.

Ne feledje el, hogy a "Cipők megjavítása", az "Újságok kézbesítése", az
"Eladott termékek" az ÉVT-k.

"Árul", "Javít" vagy "Szállít" mind csak tevékenységek és jelen esetben azok is
maradnak.
 
Az Ön vállalatának tevékenységei önmagukban még nem értékes végtermékek
és nem képeznek alapot a cserére.
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Egy futballcsapat szurkolói nem elégednek meg azzal, hogy a csapat "focizik". A
szurkolók azt akarják, hogy kedvenc csapatuk győzzön, lőjön gólokat!

Az ÉVT soha nem egy tevékenység!
A "szerzett gólok" az ÉVT, nem pedig a "labdába rúgás"!
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A vállalatnak nincs semmilyen haszna, ha az Ön értékesítője az országot járja,
de senki sem vásárol tőle.

Mondjuk, Ön egy gyümölcskereskedő, egy utcai almaárus. A bevétele nem attól
függ, hogy mennyi időt tölt az utcán "almaárulással”. Az Ön jövedelme kizárólag
az eladott alma mennyiségétől függ.

Természetesen, ha több időt tölt eladással, akkor biztosan többet fog eladni, de
egy jó eladó kevesebb idő alatt többet fog eladni. Vannak olyan eladók, akik
óránként 50 almát adnak el, és vannak olyanok, akik csak 3-at.

A vállalat nyereségét a termelékenység 
határozza meg!

Vállalkozóként, Önt számos külső tényező késztetheti arra, hogy figyelmen kívül
hagyja az emberek tényleges termelékenységét és inkább az iskolai
végzettségért, a tevékenységekért vagy a jelenlétért adjon fizetést.

Ez nagyon káros hatással van az emberek teljesítményére és a szervezeti
kultúrára.
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Az értékes végtermék meghatározása

Most, hogy tisztáztuk az értékes végtermék fontosságát, lássuk, hogyan
határozzuk meg azt.

Az ÉVT meghatározása meglehetősen egyszerű, amikor fizikai termékekkel
dolgozunk. Az almaárus terméke az eladott alma. A játékgyártó terméke a jól
összeszerelt játék. Ha egyszer megértette, hogy mi az ÉVT, nem nehéz
meghatározni.
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De mi a vezérigazgató asszisztensének értékes végterméke?

Nos, az asszisztens leveleket ír, kávét főz, telefonhívásra válaszol, kezeli az
igazgató időbeosztását, kitölti a papírmunkát, iktatja az aktákat, és valószínűleg
még 50 egyéb feladatot is cipel a vállán.

Minden egyes ilyen feladathoz meghatározhatunk egy-egy ÉVT-t, de ez kevésbé
lényeges. EGY terméket kell meghatározzunk, egy eredményt az asszisztens
által elvégzett MINDEN feladatra.

Az asszisztens vagy a titkárnő értékes végterméke úgy határozható meg, mint
,,a vezérigazgatónak biztosított szabad idő".
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A TERMELÉKENY SZEMÉLY TULAJDONSÁGAI

Minadnnyian találkoztunk már termelékeny és kevésbé termelékeny
emberekkel.

A két típus megkülönböztetése azonban nem mindig egyszerű. Ennek oka az,
hogy az ember személyisége és termelékenysége eltérő és egymástól független.

E különbség ismerete alapvető fontosságú egy személy termelékenységének
értékeléséhez, de ellentmondásosnak tűnhet azzal, ahogyan az embereket a
modern világunkban gyakran értékelik. Sok toborzó cég kizárólag
személyiségteszteket alkalmaz a munkaerő-felvétel során, vagy csak a személy
iskolai végzettségére figyel.

A valóságban azonban e tényezők egyike sem határozza meg az egyén valódi
termelékenységét.

A termelékenység megfelelő értékeléséhez figyelmen
kívül kell hagynunk a személyiséget!

Természetesen a személyiség befolyásolhatja az ember termelékenységét, de
nem határozza meg azt!

Az a személy, aki rendkívül aktív és gyors mindenben amit csinál, nem
feltétlenül sokkal termelékenyebb, mint az, aki lassabban beszél, eszik, sétál és
dolgozik.

Valaki, akire kellemetlen ránézni vagy akinek nincs önbizalma, rendkívül
termelékenynek bizonyulhat. Ugyanakkor, egy másik személy aki kedves és
nyugodt, lehetséges, hogy egyáltalán nem az.

A labdarúgó Diego Armando Maradona vagy a kosárlabdázó Dennis Rodman
tökéletes példái voltak a nehéz személyiségű, de rendkívúl eredményes
egyéneknek.

Egy másik, túl merev és a kelleténél sokkal meghatározóbb tényező a formális
oktatás.

Valamilyen okból kifolyólag a mi társadalmunkban nagyon gyakori, hogy a
magasabb iskolai végzettséggel rendelkező személynek nagyobb fizetést adnak
mint a diplomával nem rendelkező személynek, aki pontosan ugyanarra a
munkára van alkalmazva.
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Természetesen a formális oktatásnak megvannak az előnyei. Nem tud csak úgy
bárki nyitott szívműtétet végezni. 

A szakképzés kétségen kívül kötelező, de fontos megérteni, hogy a legtöbb
cégnél végzett munka nagy része sajátos az adott vállalatnál. 

Bár vannak helyzetek, amikor tapasztalatra van szükség, mint például a
könyvelők, mérnökök, programozók vagy a tervezők esetében, de a többi
pozíció funkcióját a munkába állás első hónapjaiban meg lehet tanulni, nem
kell hozzá egyetemi végzettség.

A tudás elég könnyen megtanítható.
A termelékenység nem!
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Hogyan lehet javítani a saját és
a csoport termelékenységén?

Habár a termelékenységet nem lehet "megtanulni", az emberek végül is okkal
válnak termelékennyé, nem igaz?

Valójában a termelékenység is tanulható, vagy inkább nevelhető, de ez egy
hosszú és nehéz folyamat, amely általában gyermekkorban kezdődik. A nehéz
életkörülmények és a problémák sokszor karakteres embereket teremtenek!
Azok az emberek, akik nehezebb körülmények között nőttek fel, általában
termelékenyebbek, bár ez természetesen nem minden esetben igaz.

Akik olyan gyerekkorban nőnek fel ahol csak a kemény munka ellenében
kapnak dolgokat, rendszerint erősebb jellemüek lesznek és általában
felnőttkorban termelékenyebbé válnak. 

Természetesen az Ön alkalmazottaival más a helyzet, és nem a munkaadó
feladata, hogy termelékennyé tegye az alkalmazottait, de amit megtehet és
meg kell tennie, az-az, hogy ösztönzi és fejleszti őket.

Ennek a folyamatnak az első lépése a tudás.

Ismerje meg a valódi termelékenység fogalmát és gondoskodjon arról, hogy a
munkatársai is megismerjék azt.

Fogadja el a gondolatot, hogy az eredmények nagyon is számítanak, és, hogy
ezek jelentős változást tudnak létrehozni az emberekben. 
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A második lépés összhangban lenni ezzel a fogalommal.

Ha javítani szeretné saját termelékenységét, építse az élete minden célját az
ÉVT köré. Ha a munkatársai azt hallják Öntől, hogy az eredmények fontosak,
akkor az Ön tetteinek is ezt az irányt kell tükrözniük.

Jutalmazza meg a jól teljesítő embereket! Kérje mindenkitől, hogy mutassák be
Önnek az ÉVT-jüket. Ne fogadjon el kevesebbet!

A valódi termelékenységre való összpontosítás minden területen előnyös, de
vigyázzon arra, hogy ne követeljen rendkívüli szakértelmet és
csúcshatékonyságot bármelyik dolgozói csoporttól.

Fennáll a veszély, hogy alkalmazottak nélkül marad.

Fogadja el a gondolatot, hogy az eredmények nagyon is számítanak és, hogy
ezek jelentős változást tudnak létrehozni az emberekben. 

Természetesen minden kétkezi munkás is képes elsajátítani a termelékenység
fogalmát, és a csapat alapemberévé válni, de ebben az esetben rendszrint
hosszabb tanulási időszakra van szükség.
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 Mi teszi tönkre a termelékenységet?

Nem szokatlan, hogy egy rendkívül termelékeny ember termelékenysége
jelentősen csökken miután beilleszkedett a munkahelyére. 
A nem termelékeny emberek sem voltak feltétlenül mindig terméketlenek.

Miközben vannak olyan hozzáállások és cselekvések, amelyek elősegítik a
termelékenységet, természetesen vannak olyan tettek is, amelyek csökkentik
vagy tönkreteszik azt.

Vannak olyan tényezők, amelyek nagymértékben befolyásolják az emberek
termelékenységét. Ezek ismerete lehetővé teszi, hogy Ön megvédje magát
tőlük, és megakadályozza, hogy hatással legyenek vállalatára.

az alacsony eredmények (statisztikák) jutalmazása,
a magas eredmények (statisztikák) büntetése.

Megemlítünk itt két tényezőt, amely olyan viselkedésmód eredetét képezik,
amelyet el kell kerülnie: 

Először is tisztáznunk kell, hogy mik azok a magas és alacsony statisztikák.

Ha egy jó statisztikai rendszer müködik a cégnél (mi például a Statsbook-kal
követjük az eredményeink alakulását), akkor az emberek termelékenysége
elkerülhetetlenül tükröződik azon keresztül.
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A legtermelékenyebb emberek statisztikái magas és folyamatosan növekvő
számokat tartalmaznak, a nem produktív embereké pedig alacsonyabb
számokat és észrevehető a növekedés elmaradása, sőt, néha a jelentős
számszerű csökkenése.

A második dolog, amit meg kell állapítanunk, az élet egy fontos alapelve, amely
minden területen érvényes:

„Azt kapod, amit jutalmazol!”

Bár rendszerint a "jutalom" szó pénzre vagy anyagi javakra emlékeztet, az egyik
legnagyobb jutalom, amelyet az emberek leggyakrabban adnak egymásnak és
amit nagyon értékelnek az a mások figyelme.

A fizetésbónuszok is jutalmak, egy adott szinten fontosak, de nem annyira
erőssek. 
A figyelem a legértékesebb jutalom. - ez az egyik legfontosabb és elég
alulértékelt tényező a munka világában.
Amit jutalmazol (különösen a figyelmeddel), azt még nagyobb mennyiségben
fogod visszakapni.
Ez egyike azoknak a pszichológiai jelenségeknek, amelyek tudományosan
megmagyarázhatatlanok, viszont egyszerű megfigyeléssel megerősíthetők.

Például azok az emberek, akik folyamatosan az ország bűnügyi helyzetéről
beszélnek, a lopásról és hogy, hetente kirabolják őket, továbbra is ki lesznek
rabolva, míg az, aki nem fordít nagy figyelmet az ilyen típusú hírekre, aligha fog
újra találkozni a problémával.

Ugyanez a jelenség történik azokkal az emberekkel is, akikre figyelmet
fordítasz. Ha a siker és a győzelmek állnak a figyelmed középpontjában, akkor
sikereket és nyereségeket fogsz visszakapni az élettől.

Próbáljuk meg ezeket a fogalmakat rávetíteni és alkalmazni az üzleti
termelékenység kérdéskörére.

Mi történt ebben a hónapban? 
Van-e szüksége valamire? 

Mondjuk, hogy van egy értékesítőnk, aki 2 milliót ad el havonta, és egy másik,
aki 200 ezret ad el havonta. A szokásos és általánosan alkalmazott magatartás
az, hogy a kevesebbet értékesítő kollégával foglalkozunk és megkérdezzük tőle:

Lehet, hogy felajánljuk neki egy értékesítési továbbképzést vagy egy plusz
pénzbeli ösztönző csomagot abban az esetben, ha eléri a célszámokat.

https://performiaromania.ro/
https://performiaromania.ro/


p e r f o r m i a r o m a n i a . r o 12

Ez a viselkedés emberi empátiát, együttérzést tükröz, valamint azt a
vágyunkat, hogy segítsük fejlődni a gyengébbet.

Ez, azonban, egy ellentétes hatást vált ki.

Ha ezt túl sokáig csinálja, a nagyon termelékeny értékesítő elhanyagoltnak
fogja érezni magát, és lehet, hogy elmegy.
Viszont, ha az a személy, aki esetleg a cég eredményeinek felét biztosítja,
elhagyja a céget, fennáll a lehetősége, hogy mások is követni fogják.

Eközben az a személy, akire olyan nagy figyelmet fordítottál, egyáltalán nem
javított a termelésén, mert ha ez megtörtént volna, akkor nem fordítottál
volna rá ekkora figyelmet.

Az alacsony statisztikák egyik oka, hogy több figyelmet fordítunk ezekre, mint
amennyit kellene, a magas statisztikákat pedig úgy büntetjük, hogy figyelmen
kívül hagyjuk őket. Ennek eredményeképpen alacsonyabb statisztikákat vagy
kevésbé magas statisztikákat kapunk.

Van ennek értelme?
 

Lássuk, mi lenne a helyes megközelítés 
a jelen helyzetben?
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Egyszerű! 

Az Ön legjobb értékesítője 2 milliót ad el havonta, szemben a többiekkel, akik
alig adnak el 100 ezret, némelyiküknek pedig sikerül a 200 ezer.

Nyilvánosan gratuláljon a legjobb értékesítőnek! Adjon neki lehetőséget arra,
hogy részt vegyen azon az értékesítési képzésen, amelyet korábban a gyengébb
értékesítőnek akart ajánlani, és kövesse nyomon, hogyan alakulnak az
eredményei.

A többiekkel, akik jól adnak el, tudassa velük, hogy ha elérik azt a teljesítményt
amit a legjobb, akkor nekik is felajánl egy díjat. Kommunikáljon velük továbbra
is normális módon.

És mi lesz azzal az értékesítővel, aki csak 100 ezret adott el havonta? A gyűlésen
hagyja őt figyelmen kívül.

Ne ijesztgesse, főleg ne nyilvánosan. Lehet, hogy csak egy rosszabb hónapja volt.

Igen, lehet, hogy jó eladó, a statisztikái vissza fognak jönni, és amint ez
megtörténik, gratulálni fog neki ehhez. Viszont, ha az alacsony statisztikák
továbbra is fennállnak, tudatni fogja vele, hogy ha nem javít az eredményeken,
el kell hagynia a csapatot.
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 A magas termelés alapozza meg a jó morált.

Ha növelni szeretné a csapat morálját, először növelnie kell a termelését.

Ennek az ebook-nak a befejező részében szeretnénk még egy lényeges dologról
beszélni: A magas termelés alapozza meg a jó morált! És nem fordítva!

Hiábavaló egy nem termelékeny csapat morálját díjakkal vagy kirándulásokkal
növelni, abban a reményben, hogy termelékeny csapattá fordítjuk őket.

Természetesen, a díjak és a kikapcsolódó tevékenységek fontosak, de még
fontosabb, hogy azt olyan emberek kapják, akik már produktívak.

Reméljük, hogy ebben az e-book-ban található információk alkalmazhatóak és
hasznosak lesznek az Ön számára, akár vállalkozóként, akár alkalmazottként
olvassa. 

Bízunk benne, hogy közösen egy virágzóbb és sikeresebb gazdaságot tudunk
felépíteni.

Legyen Ön a mindenki által követendő példa. Mutassa meg a mindenkinek, ha
valaki eléri a kitűzött célt, az jutalomban részesül. Így lehet a legjobban ápolni a
termelékenység kultúráját: Példamutatással!

Bizonyára hallotta már, hogy a tanítás legjobb módja a példaadás. Nos, ez a
fajta viselkedés ennek a tanácsnak a megtestesítője.
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 A Performia szakterülete a termelékenység.

A Performiánál mindig is a termelékenységre összpontosítottunk. Ezért, ez a
kiválasztási rendszerünk legfontosabb eleme.

Ha Ön egy vállalkozó akinek tetszett ez az e-book, és sikerült egy új szemléletet
kapni, továbbá szeretne hasonló, értékes, személyzettel kapcsolatos tudást
elsajátítani,  vegye fel velünk a kapcsolatot!

Szívesen megosztjuk Önnel a tudásunkat.
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