Edukacja

Pracować
i podróżować

W kolejnym odcinku cyklu wywiadów z absolwentami Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach rozmawiamy z Tomaszem Królem, wieloletnim
pracownikiem Heinekena, obecnie marketing managerem w centrali tej firmy
w Amsterdamie, dla którego codziennością są służbowe podróże, w tym
do takich miejsc jak Wyspy Bahama, RPA, Nowa Zelandia, Argentyna czy
Meksyk. – To naprawdę wymagająca praca, w której z pozoru egzotyczna
podróż to wiele godzin w samolocie, często krótki pobyt na miejscu,
spotkania i brak czasu na rozejrzenie się po okolicy – wyjaśnia Tomasz Król.
Co więc znaczy „Pracować i podróżować jak Król”?
Archiwum Tomasza Króla
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się, że mam lecieć na trzymiesiączny projekt do Heinekena na... Wyspy Bahama.

To kierunek raczej kojarzący się
z beztroskimi wakacjami, niż
pracą...

Tomasz Król będzie co jakiś czas gościł na łamach
„Panoramy” dzieląc się fotografiami i przemyśleniami ze
swoich podróży. Już we wrześniu przedstawimy jego zdjęcia
z Nepalu, który pokochał, jak sam mówi: „za odmienność
kulturową i pełne wyrazu twarze mieszkańców”
(na zdjęciu charakterystyczne dachy hinduistycznych
swiątyń w Katmandu)

Bartłomiej Wnuk: W jaki sposób rozpoczął pan pracę w Heinekenie?

Dlaczego akurat pan znalazł się
wśród wybranych?

Tomasz Król: W polskim Heinekenie, czyli w Grupie Żywiec
rozpocząłem pracę w 1999 roku
w ramach programu manadżerskiego dla absolwentów. Proces
rekrutacyjny był wieloetapowy,
poczynając od konieczności
przesłania CV i formularza aplikacyjnego, przez rozmowy rekrutacyjne i testy w Warszawie
i w Żywcu, a kończąc na kilkudniowym tzw. centrum oceny
i uczestnictwie w grze biznesowej w Amsterdamie. Finalnie
wybrano trzy osoby.

Wpadłem w oko kierowniczce
ds. rekrutacji (śmiech). Naopowiadałem też, że bardzo lubię piwo, co zresztą było i do dzisiaj
jest prawdą.

Dlaczego ta praca?
Studiowałem marketing. Pociągał
mnie świat reklam, tworzenia
marek, wpływania na codzienne
decyzje milionów ludzi. Program
stażowy w Żywcu miał obejmować projekt zagraniczny, a w dalszej perspektywie możliwość
pracy w międzynarodowej sieci

Heinekena. No a już wtedy pociągał mnie świat, czy choćby
sam tylko – jak pisał Ryszard Kapuściński – „mistyczny akt przekraczania granicy” (państwowej
oczywiście).

No i ta międzynarodowość się zrealizowała, skoro teraz pracuje pan
i mieszka w Holandii.
Międzynarodowo zaczęło już być
podczas stażu. Pracowałem w zespole z osobami kilku narodowości, byłem na szkoleniu w Stanach, kilka razy w Holandii.
Do dzisiaj pamiętam wypieki
na twarzy, kiedy dowiedziałem

To oczywiście była przygoda
i ciekawe doświadczenie. Ale
beztrosko i wakacyjnie było tylko przez pierwsze dwa tygodnie. Potem czar ustąpił prozie
zawodowego życia. Projekt był
wymagający, a współpraca
z ludźmi tak odmiennymi kulturowo i o etyce pracy pozostawiającej wiele do życzenia
była sporym wyzwaniem. Pamiętam statystyki, według których ponad połowa Europejczyków wysyłanych tam na kontrakt do spółki Heinekena rezygnowała przed zakończeniem
kontraktu.

Potem przez wiele lat pracował
pan w Polsce. Czy wtedy było
mniej międzynarodowo?
I tak, i nie. Przez wiele lat odpowiadałem za marketing dużej, lokalnej marki Grupy Żywiec. Biznesowo więc zajmowałem się polskim rynkiem.
Jednak większość produkcji reklamowych realizowanych było
w krajach z piękną, górską scenerią i przewidywalną pogodą.
Podróżowałem w związku
z tym do Republiki Południo-

Przez wiele lat odpowiadałem
za marketing dużej marki Grupy
Żywiec. Produkcje reklamowe
realizowane były w krajach z piękną,
górską scenerią. Podróżowałem
w związku z tym do Republiki
Południowej Afryki, Nowej Zelandii
czy Argentyny – wspomina Tomasz
Król (na zdjęciu w Amsterdamie
po pracy)
wej Afryki, Nowej Zelandii czy
Argentyny.

Mam coraz większe wątpliwości,
czy nadal powinniśmy używać
określenia „praca”...?
Tak powinniśmy, choćby dlatego,
że za to płacą i to dobrze (śmiech).
A poważniej – produkcja reklamowa to jedno z najbardziej ekscytujących doświadczeń w pracy marketingowca. To moment, w którym miesiące intelektualnych
zmagań przekształcają się w krótki, 30-sekundowy materiał filmowy, który ma przekazać esencję
marki w atrakcyjny sposób. Taki
wyjazd jest z jednej strony przygodą, szansą poznania nowego kraju
i możliwością współpracy z wieloma ciekawymi ludźmi – reżyserem, aktorami, scenografami. Jest
też komfortowy – wszystko jest
zorganizowane wraz z noclegami
w dobrych hotelach i posiłkami
w dobrych restauracjach. Jest też
jednak stres i odpowiedzialność
za finalny efekt, wiele trudnych
decyzji do podjęcia.

A czy te dobre hotele i restauracje
przyzwyczaiły pana do zwiedzania
prywatnie świata w podobny sposób?
Jeśli chodzi o podróżowanie prywatne, zdecydowanie bliższy jest
mi koncept „podróżniczej tułaczki”. Walizkę na kółkach zamieniam na plecak, zabieram buty

trekkingowe, sandały, spodnie
„bojówki”. Sypiam w niedrogich
hotelach, bez wcześniejszych rezerwacji. Jadam w niedrogich restauracjach, najlepiej tam, gdzie
przesiadują lokalni mieszkańcy.
Mam plan, ale łatwo go zmieniam, jeśli przyjdzie mi na to
ochota.

Rozumiem, że odwiedził pan wiele
krajów.
Tak. Jakiś czas temu rozpocząłem zabawę w liczenie krajów,
które odwiedziłem. To pewnie
dlatego, że na studiach byłem dobry ze statystyki (śmiech). Dotychczas byłem w 80 krajach,
na wszystkich kontynentach poza Antarktydą.

Które kraje były dla pana najbardziej egzotyczne i za co je pan pokochał?
Kubę – za pięknych ludzi, filmową scenerię Hawany i salsę. Nepal – za odmienność kulturową
i pełne wyrazu twarze mieszkańców. Laos – za beztroski, pozytywny (mimo biedy) stosunek
do
życia
Laotańczyków.
Oman – za niesamowitą gościnność wobec turystów i tradycyjny
styl życia. Maroko – za ferię
barw i zapachów. Islandię – za nieprawdopodobne, księżycowe krajobrazy.
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