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ćemo čitati ili rješavati matema-
tičke zadatke, kao i naša djeca da-
nas, ali ako nismo naučili dobro 
komunicirati, onda su nam ova 
praktična znanja tek djelomično 
korisna. Najvažniji zadatak ma-
nagera jest postići da ljudi zajed-
nički uspješno funkcioniraju, a to 
mogu ostvariti samo dobrom ko-
munikacijom.

Znaju li manageri 
komunicirati sa svojim 
djelatnicima?

M.L. Chibber2 napisao je da 
«Operativna sposobnost liderstva 
proizlazi iz vještog ophođenja s 
ljudima tako da ih potiče da  pruže 
sve što je u njihovoj moći za uspješ-
no izvršenje postavljenog zadatka. 
Ova kvaliteta ovisi o snazi i uskla-
denosti liderovog «biti» - o njego-
voj unutarnjoj strukturi koja se uvi-
jek može transformirati ako i kada 
se lider iskreno i s velikom snagom 
volje posveti zajednočkom dje-
lovanju. Pravi lider nikada na lju-
de koji rade za njega ne gleda kao 
na «podređene», uvijek ih smatra 
članovima tima. Ključna vrlina za 
kvalitetno ophođenje s ljudima je 
nesebična ljubav, poput majčin-
ske ljubavi, koja čak i kad tuče dije-
te to radi  s namjerom da ispravi, a 
ne da kazni.» 

Pri ophođenju managera sa 
svojim zaposlenicima važno je 
znati i prihvatiti činjenicu da do-
bri međuljudski odnosi i otvorena 
komunikacija pridonose stalnom 
poboljšanju poslovnih rezultata. 
Budući da nema unaprijed zada-
nih optimalnih preduvjeta koji 
mogu osigurati uspješno (ruko)
vođenje u svakoj situaciji, mana-
geri moraju tražiti rješenja u sebi 
i svojim vrijednostima, ►

2  M.L. Chibber (1927.), doktor 
znanosti, umirovljeni general 
indijske vojske, predavac na 
Indijskoj vojnoj akademiji i 
Stožernom koledžu za obuku 
obrambenih snaga, osnivac 
Vojnog instituta za nacionalnu 
integraciju, savjetnik za 
obranu te dugogodišnji 
direktor Instituta za razvoj 
managementa u New Delhiju. 

Da bi tvrtka bila uspješna na tržištu i ostva-
rivala strateške ciljeve te istovremeno bila 

i poželjno mjesto rada za sadašnje ali i budu-
će zaposlenike, neizmjerno je važno da kom-
panijska kultura tvrtke za zaposlenike bude 
poticajna i razvojna. Kultura proizlazi iz kom-
panijskih vrijednosti koje, u svojoj biti, odgo-
varaju na pitanje na koji način svatko od zapo-
slenika radi svoj posao.  Tržišni uspjeh tvrtke 
ali i imidž koji tvrtka ima u javnosti važni su 
čimbenici koji utječu na poželjnost tvrtke kao 
poslodavca. Kad se govori o uspješnim tvrt-
kama, u posljednjih nekoliko godina pojam 
koji se vrlo često veže uz uspjeh jest „angaži-
ranost zaposlenika“.  

Konkretno rečeno, angažiranost zaposle-
nika predstavlja racionalno, emocionalno i mo-
tivacijsko stanje koje potiče zaposlenike na po-
stizanje boljeg učinka. Ponajbolji poslodavci 
imaju znatno razvijeniji stupanj angažirano-
sti zaposlenika od prosječnih organizacija – 
oko 20%. To u konkretnim brojkama znači da 
uspješan poslodavac s više od  10.000 zapo-
slenika ima njih oko 2.000 koji u svojem sva-
kodnevnom radu ulažu više napora nego što 
se od njih očekuje kako bi se primjerice do-
datno angažirali oko pomoći korisnicima, bili 
učinkovitiji ili davali prijedloge za poboljšanja 
uvodeći inovacije u svoj svakodnevni posao.  
Sve to slika je poduzeća koja zahvaljujući imid-
žu u javnosti može utjecati na privlačenje ali i 
zadržavanje kvalitetnih zaposlenika. Hrvatska 
pošta je tvrtka u državnom vlasništvu, ali radi 
i opstaje na slobodnom tržištu. To znači da se 
Pošta mora boriti i izboriti za svoj tržišni udio, 
mora plasirati nove usluge, biti fleksibilna i uvi-
jek voditi računa o korisnicima. 

Važnost ulaganja u educiranje
Da bismo to postigli nužno je da imamo 

zaposlenike koji su sposobni omogućiti opsta-
nak i razvoj tvrtke u takvom okruženju. Naža-
lost, naš školski sustav ne gradi ljude koji su 
odmah spremni preuzeti neki posao, bez ob-
zira na razinu kompleksnosti. Dakle, novog za-
poslenika odmah po dolasku moramo naučiti 
raditi, a zatim se trudimo omogućiti mu obo-
gaćivanje i razvoj karijere kroz stjecanje dodat-
nih znanja i razvoj kompetencija. 

Veliki dio tog posla odrađuje grupa od 15 

Za privlačenje i zadržavanje kvalitetnih kadrova da-
nas su na hrvatskom tržištu sve važniji čimbenici utje-
caja kompanijska kultura, tržišni uspjeh, angažira-
nost njezinih zaposlenika i imidž tvrtke u javnosti.

internih trenera provodeći interni program 
edukacija, a za dio specifičnih programa an-
gažiramo vanjske edukatore. To je i prednost 
Hrvatske pošte u odnosu na dobar dio tvrtki 
na tržištu jer i novim zaposlenicima daje prili-
ku za učenje i razvoj. Ukratko, sposobni, flek-
sibilni i educirani zaposlenici omogućuju tvrt-
ki opstanak i razvoj u tržišnim uvjetima. Danas 
je Hrvatska pošta financijski i tržišno uspješna 
tvrtka, a brojne strukovne nagrade za kom-
panijsku kulturu, ljudske resurse, korporativ-
ne komunikacije ali i IT govore o tome da se 
promjene vide i da struka ali i tržište rada Hr-
vatsku poštu sve više prepoznaje kao poželj-
nog poslodavca. 

Prema riječima Damira Babića, izvršnog 
direktora Ureda za upravljanje ljudskim re-
sursima Hrvatske pošte, Pošta se u zadnjih 
sedam godina znatno promijenila. Sredili su 
se i unaprijedili poslovni sustavi i procesi, ali 
promijenio  se i sustav vrijednosti. Sve je važ-
niji učinak i rezultat rada, kako na razini cije-
le Pošte, tako i na razini pojedinca. Zapravo 
možemo reći da su se, na neki način, odnosi 
među ljudima unutar kompanije profesiona-
lizirali, odnosno postali su više „fer“. Naravno, 
još uvijek nije sve savršeno i postoji još puno 
prostora za napredak, no mislimo da je smjer 
pravi. Ipak, izazova ima. 

Pronaći dobrog poštara, vozača ili 
operatera na šalteru na području Istre ili 
Dalmacije pravi je izazov. Razvoj turizma 
i mogućnosti na drugim područjima rada 
nude lakšu i bržu zaradu. Također, koliko 
god smo se promijenili, još uvijek nosimo 
breme „državne tvrtke“ pa mnogi misle da 
se kod nas može ne raditi i primati plaću, 
uz garantiranu sigurnost zaposlenja. 
Takve kandidate pokušavamo eliminirati 
još tijekom selekcijskog procesa jer takva 
Pošta odavno više ne postoji. Hrvatska 
pošta je danas poslodavac koji svojim 
zaposlenicima nudi brojne mogućnosti 
učenja i razvoja te cijeni doprinos i učinak 
svakog zaposlenika.

KAKO PRIVUĆI I ZADRŽATI 
KVALITETAN KADAR
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