Welcome to the Corporate Life
***פוסט זה ניכתב כאיזון לפוסט הקודם שלי על "המדריך לסטארפיסט המתחיל בגלקסיה" .גם פה אין שום המלצה '
אלה רק עובדות שיעזרו לכם להבין מראש למה אתם נכנסים .הפוסט מבוסס על ניסיוני האישי  ,ועל אוסף של סיפורים
שאספתי מהמועמדים שלי למעלה מעשור .הכל בהכללות ולא בהכרח נכון לכל מקום***
אז הבוקר אחד החלטתם שנמאס לכם מהסטארטאפ – ואתם הולכים " לנוח" בקורפורייט .אז להלן כמה עובדות
בסיסיות שיש לדעת לפני המעבר הזה
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  - Titleאז עם בסטארטאפ הייתם סמנכל"ים /דירקטורים ...על תצפו שהטיטל הזה ישמר לכם.לקורפורייט חוקים משלו.יש חברות שעל מנת להיות סמנכ"ל אתה חייב להיות מינימום אלוהים ,
עם רקורד של  20שנה בחברה  ,ולנהל חטיבה של  2000איש.
יש חברות שדירקטור הוא הסגן של הבן של אלוהים  ,והוא חייב להיות מינימום עם נסיון של 10
שנים בתחום .
ויש כמובן את ההמצאות המיוחדות לאלה שהם ממש ממורמרים ולא יודעים מה לעשות איתם
אז המציאו להם טייטלים כמו
 " Head ofאו ... AVPשתאמינו לי .-אין לנו מושג באיזה קטגוריה זה נופל ומה ההבדל בינם
לבין סמנכלים ודירקטורים?
"פוליטיקה אירגונית "– בכל מקום שיש בו יותר משני אנשים הפוליטיקה חוגגת ,אבל
בקורפורייט – מסיבה .אתם חייבים לשחק את המשחק.
על מנת לשמור על מקומכם אתם חייבים מיד לדעת – מי נגד מי  /מי מושך בחוטים ומי הוא זה
שאם תעצבנו אותו ...לא בטוח שמחר תהייה לכם עבודה.
" שמור לי ואשמור לך" – בקורפורייט יש חונטות ופטרונים .הקידום ,בחלק מין המקרים  ,נעשה
לא כל פי "מי הכי מוכשר" אלא על בסיס "מי הכי מקושר".
לא קלטתם את זה בזמן?? ....תחכו לשנה הבאה.הרבה מנהלים מחפשים עובדים שהם נאמנים
להם ואותם הם מקדמים  ,והעובדים המתוחכמים נדבקים למנהל שיקדם אותם
וידאג לאינרטס שלהם.
" שיווק עצמי" – היות ומדובר באירגונים של אלפי עובדים ,בשונה מסטרטאפ בו ישבתם עם
המנכ"ל באותו חדר ברוטשילד  ,פה על מנת שידעו מי אתם  -יש לעשות קסמים.
יש כאלה שכותבים אימיילים בתפוצת נטו  ,יש כאלה ששולחים אימיילים ב 3בבוקר ) או
שהרובוט שולח במקומם( ועד אינספור רעיונות על מנת להתבלט.
"ישבות ,ישבות ועוד ישיבות"– אם בסטרטאפ משהו לא עבד לכם או שיש לכם רעיון חדש ,
הייתם ניגשים ישירות למנכ"ל  ,לסמנכ"ל הפיתוח או למתכנת האחראי ...פה זה לא עובד ככה.
כל דבר מצריך ישיבה.תאום ישיבה ,וסיכום ישיבה.ומי שהכי מאחר לישיבה וכולם מחכים לו –
הוא הרי הכי חשוב! ואל תתפלאו שבסוף היום תצטבר לכם כל כך הרבה עבודה  -כי כל היום רק
הייתם בישיבות.
"חדרים" – נושא כאוב שמעסיק כל כך הרבה עובדים .אם בסטארטאפ נתנו לכם לחלוק שולחן
עם עוד  15מתכנתים והיתה לכם אווירת משפחה  ,פה המצב שונה.פתאום תגלו שיש דרג ויש
זרג .ככל שעולים בדרגה בקורפורייט זכאים לחדר עם פחות אנשים /חדר לבד /חדר בקומה
גבוהה יותר /גדול חדר עם נוף...ממש כמו בבית מלון.כל כך הרבה אנרגיות מתבזבזות על עניין
החדרים שעד לפני דקה כלל לא היה איכפת לכם מהנושא .וכמובן שיש גם מישהו שתפקידו
למפות את מקומות הישיבה...כדאי להיות חברים טובים שלו...

" .7בירוקרטיה" – לדוגמא  :אם בסטארטאפ חיכה לכם הלפטופ על השולחן ביום שהגעתם –
המסע ללפטופ בסטארטאפ מאד מאתגר  -הצלחת לשכנע את הבוס שלך שקשה מאד לטוס עם

ה " פי-סי" ...והוא חתם לך על טופס לאפטופ...יפה -התקדמת! עכשיו לך תשיג אישור מנהל מחלקה
 ,מנהל חטיבה והרכש....מינימום חודשיים.
" .8מחלקת רכש" – )הסעיף האהוב עלי(....המקום הכי חשוב לייצר בו קשרים .ניסיתם פעם
להכניס ספק חדש לקורפורייט? שיהיה לכם בהצלחה! "אז מה אם עבדתם עם המעצבת גרפית
הכי טובה בארץ או עם ההד הנטר הכי יעיל זריז ומוכשר?
הרי מחלקת רכש יכולה למצוא לכל אחד תחליף בשקל וחצי פחות.ומה זה משנה שהספקים
שלהם – איטיים /לא בהכרח מקצועיים  /לא שירותיים – העיקר שהם חסכו לחברה שקל וחצי.
" .9טיסות" – אם התרגלתם להזמין לעצמכם טיסות – פה יש מישהו שיעשה את זה עבורכם .איזה
כייף  ,נכון? אז זהו – שזה לא תמיד ככה! כי למחלקת נסיעות יש קודם כל אג"נדה להוזיל
עלויות .אין להם זמן כל היום לשבת ולבדוק עבורכם מה המסלול הכי קצר.בקורפורייט עובדים
עם חברות טיסה מסויימות ומה שהן מציעות – זה מה יש.אומנם לא תטוסו בצ"אטרים  ,אבל יש
מצב שכדי לטוס לארה"ב  -תצטרכו לעבור דרך מוסקבה .וגם פה יש דרג וזרג  -הבוס שלכם
כניראה יטוס לכנס בטיסה ישירה ובביזנס ויישן במלון  5כוכבים שממוקם דקה מהכנס.אתם – לא
בהכרח .אגב  ,בסטארטאפ – יש מצב שתישנו עם הבוס שלכם באותו חדר.
" .10אסקלציה" – מושג שלדעתי המציאו בקורפורט.לא הצלחתם להשיג את מטרתכם – תפנו לבוס
ולבוס של הבוס ...עד שתשיגו את מה שאתם צריכים.אסקלציה גורמת להמון סיכסוכים בין
העובדים  ,ומי שמשתמש בכלי הזה יותר מדי הוא אדם ללא שיניים  ,יחד עם זאת – זה אחד
המכלים היותר פופולאריים ל "ניראות".תכל"ס זו מילה יפה יותר ל" שטינקרים" ,ומאד מתאימה
לגנון.
אז מה בכל זאת יש ? חדר כושר  ,חדר אוכל מפנק ,מלונות ברמה  ,ליסינג ושטיפת מכוניות בעבודה,
עובדים אחרים שיעשו את העבודה במקומכם אם אתם חולים  ,תנאים נילווים מפנקים  ,יציבות
תעסוקתית בחלק גדול מהחברות ושעות קצת יותר נוחות מסטארטאפ שרק עכשיו התחיל את דרכו.
אז לפני שאתם עושים שינוי – כדאי שתדעו למה אתם ניכנסים.

