
מאמנת אישית ועסקית
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10 טיפים לעבודה אפקטיבית בעסק

הדבר הראשון שאלי את עצמך, לגבי העבודה שלך, האם זה עסק אן תחביב?
אם התשובה שלך היא "זה עסק" – אז התייחסי אליו ככזה. ברצינות. 

כל ההתייחסות שלך תשתנה ברגע שתביני ותפנימי את הידיעה הזו. זהו הלך רוח מאוד ברור. 

הגדירי שעות עבודה ברורות לעסק, בעיקר אם את עובדת מהבית. 
נקודה זו חשובה מול הלקוחות שלך, שיהיה ברור באילו שעות את זמינה, מתי את עונה ומתי הם יכולים 

לפנות אליך.

זה חשוב מול הסביבה הקרובה שלך, המשפחה, הקרובים והחברים. סדר היום שלך צריך להיות ברור 
לסביבה, על מנת שהגבולות יהיו ברורים בין הבית לעסק ואז את תהיי ממוקדת בעסק ולא בעבודות הבית, 

לא יוכלו "להטריד" אותך בדברים שלא קשורים, וחברים לא יוכלו פשוט לקפוץ לקפה, כי "את גם ככה 
בבית". את לא. את נמצאת בעבודה שלך, שבמקרה נמצאת בבית.

חשוב מאוד שתגדירי גם שעות עבודה מול האדם החשוב ביותר בעסק שלך – את! אם לא תגדירי שעות 
עבודה את יכולה למצוא את עצמך עובדת בשעות לא סבירות, שעות ארוכות מדי, או פחות מדי. נשאבת 

לדברים אחרים במקום להיות ב- State Of Mind של עבודה אפקטיבית.

הגיעי מוכנה לעבודה. בכל בוקר. קומי, התארגני, התלבשי, אם רלוונטי – התאפרי.  לא משנה אם יש לך 
פגישות, לקוחות או שאת יושבת לבד במשרד הביתי. כשאת נשארת בפיג'מה כל היום זה משפיע על מצב 

הרוח שלך. כשאת עונה לטלפון בטרנינג מרוט – שומעים את זה מהעבר השני. התייחסי אל עצמך כפי 
שאת רוצה שיתייחסו אלייך.

עבדי לפי מטרות מוגדרות. מטרות כלליות לעסק, מהן גזרי לך את המטרות והיעדים השנתיים, החציונים, 
החודשיים ואפילו השבועיים. כך תוכלי לראות ולבדוק שאת בדרך הנכונה. 

למדוד! למדוד! למדוד! 

כשאנחנו רוצים לשפר משהו  אנחנו חייבים למדוד את ההתקדמות שלו. 
מדדי את ההכנסות שלך, את ההוצאות, את מספר הלקוחות שלך, את הכניסות לאתר, את כמות העוקבים 

באמצעי המדיה השונים, את שעות העבודה שלך, את המלאי בעסק (במידה ורלוונטי).

המשיכי ללמוד ולהתפתח, מקצועית ואישית. שכללי את הידע שלך, את היכולות, את המקצועיות. הקפידי 
להשאר בחזית ההתפתחות בתחום שלך וזכרי להתעדכן גם מה קורה בעולם בתחומי השיווק, המכירות, 

הדיגיטליזציה. דאגי לטעון את עצמך. העסק מאוד חשוב אבל אם את לא תדאגי לעצמך ותגידי לשחיקה 
זה לא יקדם את העסק.

כשאת צריכה הפסקה – תנוחי. אל תפרשי! זו נקודה חשובה מאוד כי חייו של עסק קטן ומתפתח לא 
תמיד קלים. יהיו רגעי משבר. התייחסי אליהם כנקודות לצמיחה. כשאת חושבת להפסיק – הזכרי למה 

בכלל יצאת לדרך. התחברי מחדש למקורות המוטיבציה שלך.

הקשיבי לאחרים – אבל לא לכולם. אספי סביבך רשת תומכת של אנשים שדואגים לך ורוצים בהצלחה 
שלך. דאגי שיהיו בינהם גם כמה עם עין ביקורתית אבל תומכת. הקשיבי לאנשים שמקדמים אותך. 

הרחיקי ממך אנשים שהמניעים שלהם לא מדוייקים לך, שהאנרגיה שלהם לא עוזרת לך, ששואבים יותר 
מאשר מטעינים. 

השראה – חפשי מקורות השראה סביבך. אנשים שאת מעריכה שהגיעו להישגים שאת חושקת בהם, 
עסקים המשקפים עבורך סיפורי הצלחה. חפשי את הדרכים והשיטות שעובדות טוב לאחרים ובדקי אם 

הן טובות גם לך. במידה וכן – אמצי אותן אליך. אם צריך – עשי התאמות רלוונטיות אליך ולעסק שלך.

עשי הכל מתוך אותנטיות, מתוך חיבור לעצמך, לאמונות שלך, לערכים שלך. כאשר אנחנו פועלים בדרכים 
שלא נכונות לנו זה יהיה ברור לנו ולאחרים. קשה מאוד עד בלתי אפשרי לזייף אותנטיות. כאשר תפעלי 

מתוך חיבור לעצמך ותעשי את הדברים באהבה, אנשים יתחברו אליך וילכו אחריך.

בהצלחה!


