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В

ійна – це не тільки випробування
для особистісних якостей людини,
це ще й тестування її професійних
навичок.
Війна сприяє розвитку не тільки таких
загальних характеристик, як дисциплінованість, відповідальність, стресостійкість, надійність, мультизадачність, відданість справі, але й суто професійних
моментів залежно від характеру виконуваних на фронті робіт – водія, механіка,
кухаря, лікаря, диверсанта, стратега,
логістика тощо.
І якщо з розвитком особистих чеснот на
війні все зрозуміло, коли від тебе залежить не тільки твоє, але й життя та здоров’я інших, коли твоя відповідальність,
стресостійкійсть і дисциплінованість
важливі для всієї держави, – це мотивує
на фронті, а в цивільному житті сприяє
значно більш професійному ставленню
до своїх робочих функцій. Словом, хто
знає, що таке фронт, – тому дедлайни не
страшні.

А от щодо другого аспекту, того, що на
війні люди отримують специфічні професійні навички та їх апгрейд, чомусь
на сьогодні в Україні розуміння поки що
немає.
А ви лишень задумайтесь, де за півтора роки роботи, наприклад, механік
та кухар отримають кращі умови для
професійного розвитку – в тепличних
київських умовах, коли все під руками,
чи у відкритому полі, коли готувати їжу
та ремонтувати техніку доводиться не
тільки під обстрілами, але й з браком
інвентарю та продуктів?
Тому Центр Axios у комунікації з роботодавцями робить акцент саме на
цьому – на працевлаштуванні ветеранів російсько-української війни. Це не
тільки (а почасти і не стільки) питання
громадянської позиції та корпоративної соціальної відповідальності бізнесу, але й справжня бізнесова можливість для нього.
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Адже компанії можуть отримати у свою
команду справді класних мегавмотивованих і лояльних спеціалістів.
Людина, що пройшла війну, дуже
цінує мир. І у своїй щоденній праці та
ставленні до роботи вона буде використовувати увесь свій арсенал і потенціал знань та вмінь, аби вже у цивільному житті продовжувати ту справу,
заради котрої доводилось ризикувати
життям і здоров’ям на фронті, – розбудовувати нашу державу.
ЯК ЦЕ МОЖЕ БУТИ? Не потрібно навіть уявляти, досить просто поглянути
на таку державу, як Ізраїль. Її фактично
всі успішні компанії, банки, стартапи,
технологічні гіганти створені ветерана-

ми Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та
колишніми бійцями елітних спецпідрозділів на кшталт Моссаду.
Те ж саме – і в державному управлінні.
І справа не тільки в тому, що у цій державі, котрій усю свою історію доводиться воювати і мати загальний військовий
призов, включно з жінками, людей без
бойового досвіду обмаль, ні, річ в тому,
що місцеві роботодавці, ейчари, підприємці чудово розуміють – війна та
фронт у професійному аспекті це в рази
кращий інструмент для саморозвитку та
навчання за будь-яку програму МВА чи
університетські курси.
Тому детальний опис того, чим саме
людина була зайнята під час військової
служби, – це один із найважливіших
абзаців у резюме в Ізраїлі.
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В Україні ж сьогодні про це або згадують поверхнево, або взагалі уникають
написати.
І це варто змінити.
Адже потенціал людей, що пройшли
війну, – це один з тих авангардів, що
може витягнути нашу економіку та загалом суспільство з феодально-архаїчного, бідного та корумпованого постсовку
до сучасної, вільної, розвиненої, замож-

ної та технологічної євроатлантичної
цивілізації.
І цим не можна нехтувати.
Саме тому Центр Axios розпочинає соціальну інформаційно-просвітницьку
кампанію з метою знайомства роботодавців з перевагами та можливостями,
які для них відкриває працевлаштування ветеранів російсько-української
війни.

Розуміємо, що кожному роботодавцю на робочому місці потрібен професіонал,
людина, що добре виконуватиме свою безпосередню роботу. Тому кожен ветеран,
котрого ми пропонуємо нашим роботодавцям до працевлаштування, – це, в першу чергу, професіонал своєї праці.
І якщо ваше підприємство ще не має у своїй команді таких, то закликаємо: працевлаштуйте ветерана – зробіть свою компанію сильнішою!
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