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Így néz ki egy napom:

Projektmenedzserként nagyon változatos munkarendben dolgozom, nincs kettő 
egyforma nap, de egy biztos, ez nem az a tipikus „9-től 6-ig” munka. 

Alapvetően igyekszem hétköznap letudni minden munkát, mert ahhoz, hogy 100%-ot 
tudjak nyújtani, nagyon fontos, hogy hétvégén kipihenjem magam és feltöltődjek. 

Egy átlagos napom azzal kezdődik, hogy reggel felkelek és a kávém mellett átfutom, 
hogy milyen aznapi kötelező megbeszéléseim és találkozóim lesznek. Azután áttérek a 
világban történő hírekre és picit még kikapcsolódom reggeli közben. A munkámat az 
irodában vagy otthonról is végezhetem, sőt, gyakran 1-1 kávézóban vagy közösségi 
irodában töltöm a napomat, ha úgy érzem, hogy kell egy kis környezetváltozás.

Általában 8 és 9 óra között kezdem a munkámat, ami mindig az e-mailek átfutásával, a 
feladatok priorizálásával kezdődik. A nap hátralévő részében tulajdonképpen 
megbeszélésről megbeszélésre megyek, ahol a projekthez kapcsolódó résztvevőkkel 
státuszolok, a megbeszélések között pedig az operatív feladatokat végzem.

Sosem unatkozom, hiszen folyamatos a pörgés – főleg, mivel egyszerre általában több 
projektet vezetek - ezért a kávéscsésze mindig elengedhetetlen kiegészítője a 
megjelenésemnek. 

Mit szeretek benne?

A munkám talán legjobb része az, hogy egy folyamatot az elejétől a végéig vihetek, 
egészen a tervezéstől az utánkövetésig a feladatom része. Mindig látom a munkám 
eredményét, ami nagyon motiváló tud lenni.

A másik, számomra legvonzóbb tulajdonsága, hogy csapatban dolgozhatok. Nagyon 
sok különböző szakterületű emberrel tartom a kapcsolatot nap mint nap, és dolgozunk 
együtt azon, hogy egy szuper eredmény szülessen. 



Mi a nehéz benne? 

Pont amiatt, hogy ez nem egy 9-től 6-ig fix munka, nehéz szétválasztani a 
magánélettől, így sokszor kihívást jelent teljesen kikapcsolódni. 



Mi a célom a munkámban? 

Az, hogy minden nap úgy fejezzem be a munkát, hogy azt érezzem, hasznosan telt a 
napom és az a projekt, amin dolgozom, nem csak nekem, de másoknak is előnyös. 
Általában igyekszem olyan projekteket elvállalni, aminek valamilyen társadalmi 
jótékony hatása van. Ilyen a startupokkal foglalkozó inkubátorprogram, az ország 
tehetségeit felkaroló ösztöndíjprogram, vagy akár a menhelyen lévő állatok mentésére 
kialakított projekt.



Kinek ajánlom?

Annak, aki szereti a nyüzsgést, átlátja a komplex feladatokat, de közben precízen tud 
dolgozni a részleteken. Aki élvezi, ha emberekkel kommunikálhat, nem fél hangot adni 
a véleményének, de hajlandó a kompromisszumkötésre.
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