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فوق ستاره ها را استخدام کنید
مریمفتحالهی-تیممدیرسبز

بازاریابی درجه یک، حیاتی است و بدون آن  برای مدیریت یک کسب و کار موفق، 

ممکن نیست. درضمن، وجود محصوالت و خدمات باکیفیت مهم است و داشتن 

ایده ای خوب هم الزم است. 

به همه این ها می شود دست پیدا کرد، اگر فقط یک مورد را داشته باشید: حضور 

آدم های مناسب برای کمک به ساخت، اجرا و رشد کسب وکارتان.

یک کارمند عالی به اندازه  سه کارمند خوب، ارزشمند است؛ ولی یک کارمند فوق ستاره 

را نمی شود ارزش گذاری کرد.

هر کس که استخدام می کنید باید این ویژگی ها را داشته باشد:
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حس فوریت
همه  کارمندان  باید تاریخ های تعیین شده برای انجام کار را درک کنند و بدانند 

سرعت یعنی پول. درضمن باید بدانند کار، کار است و خیلی هم جدی است.

اخالق کاری قوی
شما کسانی را می خواهید که زود بیایند و آماده  انجام کار باشند. سر ساعت، سر 

قرار ها و جلسات بیایند. دیر کردن در هر کاری نشانه ای  است از اهمیت ندادن.

احترام گذاشتن به مشتریان
مشتریان وقت و پولشان را برایتان می گذارند. اولین وظیفه  هرکدام از کارمندان  

خدمت رسانی به آن ها  است.

چگونه این اشخاص را پیدا کنید
و  مشاغل  سایت های  در  جست وجو  و  تجاری  نشریات  در  تبلیغات  بر  توجه  با 

بررسی درخواست متقاضیان، باید هرجایی شبکه  ارتباطات تان را افزایش دهید. 

هرجایی که مردم باشند. همین یک شانس برای یافتن فردی  است که احتماال برای 

شرکتتان مناسب است.

فوق ستاره ها مثل پرنده ها نایاب هستند. اگر وقتی استخدام شان می کنید، احساس 

باارزش بودن نکنند، خیلی زود همکاری را قطع می کنند.

افرادی را استخدام کنید که از خودتان بهتر هستند، بعد  بگذارید با روش خودشان 

عمل کنند. دنبال افرادی باشید که اهداف عالی دارند، کسانی که برای کارهای عادی 

ساخته نشده اند. »دیوید اگیلوی«
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مراقبت از یک فوق ستاره
او  با  که  بگویید  است.  استثنایی   می کنید  فکر  چرا  بداند  فوق ستاره تان  بگذارید 

می خواهید تمام راه های صعود به بهتر شدن را بروید.

روش های باانگیزه نگه داشتن افراد فوق ستاره
1. بدون اینکه ریسک کنند به آن ها اختیار دهید. به آن ها آزادی کافی بدهید و در 

نهایت نتیجه این کار مشخص خواهد شد، البته تا جایی که لطمه  بزرگی به شما 

وارد نشود.

2. به آن ها بازخوردی با ترکیب مثبت و منفی بدهید. آنها را در جمع و به صورت 

خالصانه در وقت مناسب، ستایش کنید؛ ولی از اینکه از آنها انتقاد کنید، نترسید. 

به صورت خصوصی و وقتی ضروری است، این کار را بکنید. بهترین کارمندان نیاز 

به حمایت و مدیریت شدن ندارند، آنها به مشاوره و به یک چالش احتیاج دارند.

3. به آن ها مشاوره دهید. افراد عالی بیش تر قسمت های تکنیکی کسب وکارتان را 

خودشان یاد می گیرند. به آن ها آموزش دهید. این کار به موفقیت ها یشان سرعت 

می دهد و این به نفع خودتان خواهد بود.

4. به بهترین افرادتان بهترین کارها و مقدار زیادی از آن ها را بسپارید. کارشان را 

پیچیده و مشکل کنید، دراین صورت شما را ترک نخواهند کرد.

5. برای فوق ستاره ها پول باالترین انگیزه نیست، با این حال نمی شود آن را نادیده 

گرفت. حداقل 10 درصد باالتر از نرخ بازار به آن ها بپردازید؛ ولی بیشتر از حق شان 

دیگر  جای  در  که  باشد  مقداری  از  بیش تر  کمی  باید  پاداش شان  ندهید.  حقوق 

می گیرند.
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 چگونه یک سازمان فوق ستاره بسازیم
شما باید در هر قسمت از کسب و کارتان فوق ستاره داشته باشید وقتی آینده تان به 

آن بستگی دارد، جایی برای معمولی بودن وجود ندارد.

عوامل کلیدی را که احتیاج دارید تا به اهداف کسب و کارتان برسید، شناسایی کنید.

کار می کنند خودشان  نظر مستقیم شما  زیر  که  بااستعدادتان  فوق ستاره های  اگر 

کارمند ندارند، کسب وکارتان هیچ وقت نمی تواند به اوجش برسد.

همه در یک شرکت پر از کارمندان فوق ستاره، برای یک هدف کار می کنند: موفقیت 

کسب و کارتان.

با افراد خوب شروع کنید، قوانین را وضع کنید با کارمندان  ارتباط برقرار کنید، در 

آن ها انگیزه به وجود آورید و پاداش دهید، اگر همه  این کارها را انجام دهید، 

شکست نمی خورید. »لی یاکوکا«
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