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1. ESETTANULMÁNY

1.1 Cégbemutat{s
A CalibraNet Informatikai Kft.-t Szűcs Andor alapította meg 2004-ben. Innovatív technikai megold{sai
miatt a cég gyorsan fejlődött, a kezdeti 4 fő helyett ma m{r 26 főt foglalkoztat.
A kereskedelmi végzettségű Koós Ágnes, a v{llalat egyik kulcsfontoss{gú alkalmazottja 2007-ben
csatlakozott a CalibraNethez szakmai ügyvezető igazgatóként.
A cég tov{bbi alkalmazottai: 2 asszisztens, 4 részlegvezető, 16 fő a részlegeken belül, a könyvelő és a HR
menedzser. Az utóbbi kettő és a vezérigazgató Andor kivételével mindenki Ágnes hat{sköre al{
tartozott.
A nyereség 2009 m{sodik feléig a v{ls{gtól függetlenül nőtt, ezut{n azonban stagn{l{s, majd visszaesés
figyelhető meg. A v{llalat sikere elsősorban a szakmai vezetőnek volt köszönhető, azonban rajta is egyre
jobban l{tszódtak a túlterheltség és stressz jelei.

1.2 A stressz kialakul{s{ért felelős tényezők és azok hat{sai
Egyre több alkalmazott t{vozott el néh{ny napos betegszabads{gra; gyomorb{ntalmakra, alv{szavarra
panaszkodtak. A dolgozók gyakran voltak kénytelenek túlór{zni és egym{s feladataiba is besegíteni. A
kollég{k közti személyes viszonyok azonban t{mogató jellegűek voltak, kevés volt köztük a konfliktus.
A szakmai ügyvezető is besz{molt az említett szomatikus tünetekről, tov{bb{ h{t- és gerincf{jdalmakról,
azonban a helyettesíthetőség hi{nya miatt nem tudott betegszabads{gra menni.
A vezérigazgató érzékelvén legjobb munkat{rs{nak túlterheltségét, hat hónappal ezelőtt felvett egy
asszisztenst, Ágnes azonban feladatainak csak kis részét tudta {tadni neki.

1.3 A kock{zat-értékelés módszerei és alkalmaz{si módja
Andor ezut{n külső segítségként megbízott minket, a Linner Consultingot, hogy mérjük fel a
problém{kat és tegyük meg a szükséges lépéseket.
Az alapvető dokumentumok elemzése sor{n erős korrel{ció mutatkozott a munkat{rsak jelenléte és a
pénzügyi helyzet alakul{sa között.
Félig struktur{lt interjúkat szerveztünk a vezérigazgatóval, a szakmai ügyvezetővel, a
részlegvezetőkkel, a könyvelővel és a HR menedzserrel. A részlegekben dolgozó munkat{rsakkal
probléma felt{ró, csoportos megbeszélést tartottunk.
Kiderült, hogy a szervezet felépítése alapvetően nehezítette a stresszmentes működést. A szakmai
ügyvezetőnek túl sok operatív szintű döntést kellett hoznia és a működési területek sem voltak
egyértelműen elv{lasztva.
A részlegvezetőknek stresszforr{st jelentett, hogy nincs ön{lló hat{skörük, feladataik {tfedésben vannak.
Azt is megemlítették, hogy Ágnestől szakmai kérdésekben olykor felületes t{mogat{st kapnak.
A részlegek dolgozói sz{m{ra a feszültség legfőbb okozói a tiszt{zatlan munkakörök voltak.
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A személyek vizsg{lati szintjéről magasabb szervezeti szintre v{ltva, a vezetőség egységként való
megfigyeléshez egynapos workshopot szerveztünk. A munkahelyi stressz hat{sainak szomatikus
kifejeződése indokolta a testi, spont{n kifejezésekből építkező pszichodramatikus módszerek
haszn{lat{t.
A workshop tov{bb hangsúlyozta és bel{thatóv{ tette a problém{kat. A videóelemzés sor{n
egyértelművé v{ltak a stresszorok, a kedvezőtlen szervezeti felépítésből eredő nehézségek.

1.4 A stressz-kezelés és beavatkoz{s lépései és hat{sa
A beavatkoz{s lépéseinek megtervezéséhez újabb workshopot szerveztünk a vezetőséggel. Dramatikus
eszközökkel r{hangoló és a megold{si potenci{lokat felszínre hozó j{tékokat vittünk, majd verb{lis
szintre emeltük a problém{k és beavatkoz{si lehetőségek kérdéseit.
Javaslatok születtek a szervezeti felépítés megv{ltoztat{s{ra. Közös döntés alapj{n h{rom, egym{stól
szakmailag elkülönülő egységet hoztak létre, élükre igazgatókat neveznek ki. Ágnes lett a Kereskedelmi
igazgató végzettségének és szakmai gyakorlat{nak köszönhetően.
A vezérigazgató v{llalta, hogy ellenőrzi a szervezeti {talakul{s folyamat{t, és biztosítja, hogy az egy
hónapon belül megtörténjen. Ugyanezzel a hat{ridővel az igazgatók v{llalt{k saj{t egységeik
megszervezését.
Tov{bbi célkitűzés volt, hogy az {talakul{ssal p{rhuzamosan új munkaköri leír{sok szülessenek, ennek
felelőse a HR menedzser lett. Döntöttek egy új könyvelő felvételéről és egy újabb workshop
lebonyolít{s{ról is.
Ez{ltal a v{llalat működése {ttekinthetővé v{lt, a feladatok megoszlottak, nem Ágnes kezében
összpontosultak.
Annak érdekében, hogy az intézkedések sikerét mérhessük, a következő kritériumokat hoztuk: a
szomatikus tünetek enyhülése és megszűnése, a betegszabads{gok csökkenése, a munkahelyi
elégedettség javul{sa és a nyereségesség javul{sa.
A harmadik workshopon a kor{bbi részlegek dolgozói és az igazgatók vettek részt. Itt történt meg a
v{ltoz{sokról való t{jékoztat{s, és csapatépítő módszerek alkalmaz{s{val az együttműködés beindít{sa.

1.5 Fenntarthatós{g, értékelés, megelőzés
Az eredményeinek vizsg{lat{t cégünk v{llalta. Az intézkedések bevezetése ut{n fél évvel visszatértünk
és a vezetőséggel egyeztettünk. A v{llalat nyereségessége ismét nőni kezdett, a betegszabads{gok
napjainak sz{ma felére csökkent. A szervezet egészével elégedettség mérő kérdőíveket vettünk fel, mely
pozitív visszajelzéseket adott.
Meg{llapodtunk, hogy a fenntarthatós{g érdekében a kock{zat- felmérést és értékelést évente
megismételjük.
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