Gm-Vip 77 ÖNÉRTÉKELÉS
VÁLLALAT NÉV:

Dátum:

10x fejleszthető terület
GONDOLKODÁSMÓD

KÉSZÍTŐ:

Vezetői működés - napi hatékonyság

START

NÖVEKEDÉS

STABILITÁS

1-3

4-7

8-10

"A" - 90 nap "B" MOST múlva 3 év
"A" -> "B"

1 - Először én... utána a cégem

nincs tervem az életemre mindenki más irányít

a "cég" az életem egy része alig bírom

eszközöket működtetek szabad ember vagyok

2 - Vízió a saját életemre

nincs vízióm - 5-25 évre robotszerűen csinálom

homályos jövőképem - a napi
sürgős mindig győz

a vízióm "kőbe vésett" változtatom, amit kell

3 - Fókuszált napi működés - delegálás

mindent én kontrollálok elborít a feladattenger

nincs vagy gyenge a struktúra
és rend a fejemben

kristálytiszta rendszerem van felszabadítom magam

4- Identitás tervezése - növekedésem

a cégem és karrierem túlnőtt
rajtam - pánik - félelem

az emberi működésemben már
nincs tartalék

lélekben és fejben messze
előbb és magasabban járok

5 - Profitnövelés - piaci lehetőségek

stabilan csináljul, mint eddig egyre nehezebb

alig van idő "kifelé nézni" alig győzzük, ami van

6 - Változás - mint a lehetőség és a bőség

"félünk és belebolondulunk" a
sok változásba

valahogy kezeljük, de nagy a
káosz és a "zsongás"

irányítjuk a változtatást stratégia szerint reagálunk

én már nem alkalmazom fejben és kockás füzetben

van ez is - az is, de inkább
bonyolít és hátráltat

uralom - jobb működés exponenciális növekedés

8 - Innováció - állandó javítás-, fejlesztés

folyamatfejlesztés - lean
startup út ismeretlen

valamit fejlesztünk azon, ami
van

piaci-, vevői igényekből
kiinduló állandó fejlesztés

9 - Mérés - fejlesztési célú
teljesítménymutatók - KPI

nincsenek - vagy ritkán
nézünk néhányat

nincs kialakított mérés alapú
fejlesztés mindenhol

a cég minden területére
kialakított KPI rendszer

10 - Feltöltődés - megújulás - érzelmi
tudatosság

"elszabadult hajóágyú" érzelmi kiégés - túlhajszoltan

néha "elmenekülök" - igazán
soha nem kapcsolok ki

emberek - folyamatok - technológia

következő szintje

feltárása

forrása

7 - Technológia - mint sokszorozó-,
versenyelőnyt nyujtó szolga

kultúrája

Megjegyzés:
készítette: Tisótzki István

tudatos növekedési stratégia nem-et is mondunk

megélem önmagam egyre
magasabb működési szintjét

"A"
W: gmvip77.hu
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Mob: +36 30 7375554

