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USPJEŠNA KARIJERA 
SE NE DOGAĐA 
SLUČAJNO

Što je to karijera? 
Jeste li u potpunost 
svjesni značenja 
te riječi? Koliko o 
njoj razmišljate i što 
praktično činite u 
vezi toga da bude 
uspješna?
 
Definicija karijere

Karijera je životni put u 
određenom području i vre-
menskom okviru života. Karije-
ru čine sustavne aktivnosti po-
jedinca u  njihovim životima. 
Karijera je aktivnost koja domi-
nantno određuje život u osob-
nom, profesionalnom, obitelj-
skom i društvenom smislu. 
Karijera je ono čemu posvećuje-
te najviše vremena, ispunjava vas 

i omogućava vam uspješnu ma-
terijalnu i financijsku egzistenciju.

Karijeru možete promatrati 
kroz sljedeća četiri oblika:

- osobna karijera (područja ži-
vota: zdravlje, emocionalni i inte-
lektualni život),

- profesionalna karijera (pod-
ručja života: profesionalni i finan-
cije),

- obiteljska karijera (područje 
života: obitelj),

- društvena karijera (područje 
života: društveni život).

Ciljevi uspješne karijere
Evo nekoliko ciljeva koje mož-

da želite postići u okviru svoje 
uspješne karijere:

- prepoznatljivost: biti uvaža-
vani od drugih,

- imati dovoljno (puno) novca,
- zadovoljstvo s područjem 

rada (volite i uživate u onome što 
radite),

- sloboda aktivnosti i kretanja 
(nitko vam ne visi nad glavom),

- moć/vlast (upravljanje dru-
gim ljudima i resursima),

- mogućnost promjene (uže i/
ili šire zajednice),

- učenje (imate mogućnost za 
stjecanje novih znanja, vještina i 
ponašanja),

- osposobljavanje drugih oso-
ba (ispunjava vas zadovoljstvo što 
osposobljavate druge osobe),

- eksponiranost javnosti (jav-
na ste osoba),

- filantropija (svrha je poma-
ganje drugim ljudima, pomaga-
nje drugima kojima treba vaša po-
moć).

Ključna je ravnoteža (uskla-
đenost) između svih 7 područja 
vašeg života (profesionalni život, 

financije, zdravlje, emocionalni  
život, intelektualni život, obitelj  i 
društveni život.

Ako i u jednom području živo-
ta postoji nezadovoljstvo i naruše-
na je ravnoteža između područja 
života, karijera vam nije uspješna 
uz pojavu niza problema: nezado-
voljstva, stresa, loših međuljud-
skih odnosa, narušenog zdravlja, 
duševnog nemira i/ili drugo.

Karijera obzirom na stanje 
može biti: uspješna,  neuspješna,  
sadašnja,  željena, propuštena, …

Stajališta ocjene uspješne 
karijere

Uspješnost karijere možete 
promatrati s pet stajališta:

- vaša ocjena karijere; subjek-
tivno gledanje,

- gledanje s pozicija uže sredi-
ne (radno okruženje, obitelj, prija-
telji, susjedstvo, mjesto stanova-
nja); lokalno,

- ocjenu uspješnosti daje šira 
zajednica; to znači biti regionalno 
uspješan,

- biti prepoznatljiv i vrednovan 
na nacionalnoj razini,

- međunarodno priznanje; 
svjetski uspješan pojedinac.

Najvažnija je vaša ocjena i za-
dovoljstvo. Ako ste realni i iskreni 
u ocjeni i to pokazujete istinskim 
zadovoljstvom tada nema ništa 
vrjednije u vašem životu. Onda će 
svih sedam područja vašeg života 
biti uravnoteženo i podrška vašim 
daljnjim težnjama prema novim 
izazovima i postignućima. 

Karijera se mijenja tijekom 
života

U postizanju uspješne karijere 

možete promijeniti nekoliko po-
slova (dok se ne “pronađete”).

Istraživanja u razvijenim ze-
mljama pokazuju da svaka osoba 
tijekom svog života prosječno pro-
mijeni 3 - 4 područja svoje karijere.

To je vrijeme u kojem tražite 
svoju “pravu” karijeru i u kojoj ćete 
se skrasiti do kraja aktivnog života.

Primjeri promjene karijere:
- Kada uspješan  manager koji 

je zaposlen kod poduzetnika od-
luči da pokrene svoj vlastiti posao 
( manager postaje  poduzetnik).

- Kada se netko iz gospodar-
stva trajno zaposli kao profesor na 
fakultetu (gospodarstvenik posta-
je sveučilišni profesor). 

- Kada uspješan ugostitelj pot-
puno prijeđe u područje građevin-
skog poduzetništva (ugostitelj 
postaje građevinski poduzetnik). 

SASTAVNICE KARIJERE

1. Utvrđivanje sadašnjeg 
stanja

Objektivno odredite vaše snage i 
slabosti kao i prilike i prijetnje iz 
okruženja.

2. Postavljanje ciljeva
Što želite postići? Ciljevi tre-

baju biti jasni, nedvosmisleni i te-
meljeni na utvrđenom stanju.

3. Izbor strategije
Uspješna karijera se ne posti-

že slučajno, nego pomnim plani-
ranjem.

Plan za uspješnu karijeru mora 
biti u pisanom obliku i po potre-
bi podložan izmjenama u skladu s 
promjenama vanjskih čimbenika. 

Za uspješnu karijeru treba-
te imati osigurane resurse: mate-
rijalne, financijske, ljudske, vrije-
me, znanje i/ili sastanke.

Dominantna uporaba resursa 
ovisi o izboru strategije - načina 

zašto  
čitam 

Poslovni savjetnik 
prati aktualne 
događaje u 
privredi i dosljedno 
izvještava kroz 
razne teme. U 

svakom broju predstavlja vodeće 
ljude u tvrtkama i kroz intervjue 
izvještava čitatelje o raznim 
problemima i uspjesima unutar 
firmi. Često nađem u člancima 
dobre savjete o vođenju tvrtke 
koje kasnije primjenjujem u 
poboljšanju vlastitog poslovanja. 
Poslovni savjetnik je jak medij 
za B2B posao. Autori tekstova 
na zanimljiv način i vrlo 
profesionalno zaokupljaju pažnju 
čitatelja.

Arman Vukelić
Direktor tvrtke Xenon forte 

Zagreb
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