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Felsõfokú igényesség alapjáraton
Kiss Erzsébet (termékigazgató, Dunapack Rt.) portréja
Mi hajtja az embert újra és újra az
iskolapadba? Talán az érzés, hogy
diákként szembeszegülhet az idõ
múlásával? Az önmaga elé emelt
elvárás, hogy csak akkor ér valamit,
ha szívét-lelkét beleteszi vállalásaiba? Vagy az állandó kihívás
szükségszerû nyughatatlansága, a
szüntelenül motoszkáló kérdés: vajon képes arra, hogy átugorjon egy újabb akadályt?
Valahol (egész pontosan Szolnokon) egy lány elitgimnáziumba jár: a nyelvek és a történelem érdeklik, az
érettségit követõen mégis közgazdásszá lenni vágyik.
Diploma után még tovább tanul, külkereskedõ szakmája mellett a nemzetközi gazdasági kapcsolatok
szakavatott ismerõje lesz. Üzletkötõként kerül a Dunapackba, most van ideje és lehetõsége a gyakorlatban
hasznosítani a tanultakat. Néhány év elteltével vezetése alá kerül a zsákpapír termékcsoport: a 4-es papírgép zsákalappapírjának és vékonyhullám-alappapírjának belföldi és export értékesítési irányítása és felügyelete. Igazán ekkor válik tettre késszé: – „Tizenkét
évvel a pályakezdés után úgy éreztem, hogy elég nagyot fordult a világ, és érdemes felfrissíteni piackutatási
és számviteli ismereteimet – immár vezetõi oldalról” –
bizonygatja.
Elképzelését feljebbvalói is örömmel üdvözlik,
idõben és anyagiakban messzemenõkig támogatják. A
napi operatív munka elméleti megalapozásaképpen
hõsnõnk tehát beiratkozik a SZÁMALK Open Business
School és a Buckinghamshire University angol nyelvû
M.B.A.-képzésére. A három és fél éves posztgraduális
oktatás a legmagasabb menedzseri végzettséget kínálja, hiszen a tantárgyak a teljes vezetõi feladatkört
felölelik a vállalati stratégiától és kultúrától kezdve a
kontrollingon és statisztikán keresztül a gazdasági jog
területéig. A sokrétû tudnivalók ellenére a legfõbb vezérelv mégis az összefüggéseket értelmezõ szemlélet,
a lényeglátás képességének elsajátítása.
Ettõl kezdve ajánlott irodalmakat tanulmányoz,
illetve a megszerzett elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásaképpen komoly házidolgozatokat ír: mi,
hogyan mûködik a saját vállalatnál, ha igen, miért, ha
nem, miként lehetne másképp. Eleinte nyomasztja a
számonkérés szigorú tematikája és formai követelményei, de a terjedelmi korlát hamar megtanítja kordában tartani a gondolatait. „Nem másoknak akarok
bizonyítani, hanem a hozzáállásom igényességre
törekvõ. Ha pedig valami még érdekel is, nem okoz
problémát a szükségesnél nagyobb energiát belefektetni” – vallja az évfolyamelsõ, aki 41 banktiszt8

viselõ, multinacionális cégalkalmazott (közgazdászok, mérnökök, orvosok, gyógyszerészek) között
egyedül szerez kitûnõ diplomaminõsítést. Majd tovább
szerénykedik: „Alapvetõen nagy küzdelem volt teljesíteni az elvárásokat mindannyiunk számára, de
azokat a csoporttársaimat csodálom igazán, akik családjuk mellett végezték el az iskolát.” Szívet melengetõ
érzésnek tartja a köszönetnyilvánítás lehetõségét a
diplomamunka elején. Hálával tartozik barátainak, akik
hosszú hónapokon keresztül bátorították, és munkatársainak, akiknek segítségével – az emberi
kapcsolatok javulásán túl – a vállalatot egészében és
részeiben is megismerhette.Sikerei további tanulásra
sarkallják. Pillanatnyilag német tanfolyamra jár, mert
többszöri visszaesés-újrakezdés után még mindig attól
fél, hogy hibázik – pedig csak ahhoz képest beszél
rosszabbul, ahogyan angolul képes. Emellett az ELTE
Jogi Karának hallgatója részben családi indíttatásból,
részben mert „abból nem származik hátrány, ha már
elsõ körben, a vállalati jogász elõtt értelmezni tudom a
szerzõdéseket.” Hároméves jogi szakokleveles közgazdász képzést is választhatna, mégis az ötéves
kurzus mellett dönt. „Ha már csinálunk valamint,
csináljuk az igazit!” – állítja derûsen. Majd hozzáteszi:
„A jogi diploma megszerzésére tíz évet adok
magamnak. Ha ezzel végeztem, már csak fõzõiskola,
ikebana vagy szabás-varrás tanfolyam jöhet szóba...”
Lejegyezte: Varga Violetta
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