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9.2 - Rozmowy negocjacyjne z pracodawcą,

przełożonym i współpracownikami

A: Dzień dobry Panu! Czy możemy porozmawiać?

B: Dzień dobry! Tak, oczywiście, jak mogę pomóc?

A: Chodzi o moje wynagrodzenie. Pracuję tutaj już od

dwóch lat i osiągam świetne wyniki w pracy. Jestem zawsze

na czas, zostaję po godzinach aż do skończenia wszystkich

zadań, przełożony mówi mi, że jestem wartościowym

członkiem zespołu. Chciałbym podjąć temat podwyżki dla

mnie.

B: Zgadzam się, że jesteś bardzo wartościowym

pracownikiem. Widzę, że bardzo angażujesz się w swoje

obowiązki i zadania do wykonania. O jakiej podwyżce

myślałeś?

A: Chciałbym dostać 20% podwyżki.

B: A dlaczego aż tak dużo? 

A: Tak jak mówiłem, świetnie radzę sobie w pracy, angażuję

się na sto procent i zostaję często po godzinach, wiem, że

daję z siebie wszystko i firma na tym korzysta, finansowo

również. Jak zatrudniałem się tutaj 2 lata temu

rozmawialiśmy o tym, że jest to wstępne wynagrodzenie i jak

sprawdzę się w pracy to będę mógł dostać podwyżkę.

B: Tak, tak. Czasy się zmieniają, teraz mamy szaloną inflację,

ogromne podwyżki składek na ubezpieczenie i podatki….

Mogę zaproponować Ci 10 % podwyżki od ręki, natomiast

jeżeli chodzi o 20% to muszę porozmawiać z księgową i

Twoim przełożonym. Co Ty na to?

A: W takim razie poczekam, 10% nie satysfakcjonuje mnie.

Kiedy będzie Pan wiedział czy mogę dostać wyższą

podwyżkę?

B: Dobrze, rozumiem. Umówmy się na przyszły tydzień,

porozmawiamy i zobaczę co da się zrobić. 

A: Dobrze, będę bardzo wdzięczny. Dziękuję. Do widzenia!

B: Do widzenia!

Przykład dialogu dotyczącego negocjacji

z pracodawcą na temat podwyżki:

A: Cześć Aniu! Czy możemy porozmawiać?

B: Cześć Basiu! Tak, jasne. Co tam?

A: Aniu, widziałam moje cele sprzedażowe na kolejny rok i

chciałabym z Tobą na ten temat porozmawiać. 

B: Niedawno zamieściłam wszystkie w systemie. Jakie masz

pytania?

Przykład dialogu dotyczącego negocjacji

z przełożonym na temat rocznych celów

sprzedażowych:

A: Chodzi o to, że w zeszłym roku miałam sprzedać 100 polis

indywidualnych oraz 20 grupowych i bez problemu

wywiązałam się z tego celu, nawet przekroczyłam go o 10%.

B: Tak, zgadza się, byłam pod wrażeniem.

A: Dziękuję. W tym roku miałam podniesione cele o 20% w

porównaniu do zeszłego roku, czyli miałam sprzedać 120

polis indywidualnych i 24 grupowe, co udało mi się osiągnąć

już w październiku. 

B: Ponownie wspaniały wynik! Z tego powodu podniosłam Ci

poprzeczkę i teraz podwyższyłam Twoje cele sprzedażowe o

40% w porównaniu do zeszłego roku.

A: Właśnie dlatego chcę z Tobą porozmawiać. Uważam, że

jest to o wiele za wysoko podniesiona poprzeczka, to aż 40%.

Jeżeli nie uda mi się tego celu osiągnąć to nie dostanę

rocznej premii. Czy możemy wrócić do celu o 20% wyższego

w stosunku do zeszłego roku, czyli 144 polisy indywidualne i

28 lub 29 grupowych? 

B: Uważam, że skoro w tym roku osiągnęłaś swój cel już w

październiku, to spokojnie dasz radę.

A: Ja natomiast chciałabym mieć pewność, że dostanę

roczną premię. Jeżeli uda mi się zwiększyć sprzedaż w

stosunku do wyznaczonego celu to będę się cieszyć, że

przed czasem osiągnęłam swoje cele. Uważam, że tak duże

cele będą mnie demotywować.

B: Dobrze, rozumiem. A co powiesz na 30% więcej? Czy

możemy tak się umówić? Plus postaram się o stażystę do

pomocy dla Ciebie na kilka godzin dziennie?

A: Jeżeli stażysta będzie mi pomagał przez co najmniej 3

godziny dziennie, to zgadzam się na 30%. 

B: Świetnie, jesteśmy zatem umówione. Za chwilę zmienię

Twoje cele w systemie i zadzwonię do kadr z prośbą o

przyznanie Ci stażysty na minimum 3 godziny dziennie.

A: Bardzo dziękuję. Cieszę się, że udało nam się dojść do

porozumienia. W ten sposób będę nadal zmotywowana do

działania i pracy.

B: Ja również bardzo się cieszę. Zaczynam teraz inne

spotkanie, jak będę coś wiedziała na temat stażysty to dam

Ci znać.

A: Dziękuję. Jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia!

B: Tak, do zobaczenia
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Chodzi o …. (co?) ….

…. moje wynagrodzenie / moje cele sprzedażowe /

nowego klienta / nowego pracownika / dyrektora działu

sprzedaży / podział obowiązków pomiędzy nami /

zaangażowanie zespołu w pracę.

Chciałabym/Chciałbym podjąć temat …

(czego?)…

… podwyżki dla mnie / podziału obowiązków / realizacji

większej ilości zamówień / zwiększenia sprzedaży w naszej

firmie / organizacji spotkania integracyjnego.

Uważam, że … (co?) …

… jest to za wysoka poprzeczka dla mnie / mam zbyt

dużo obowiązków / za dużo pracuję nad tym projektem /

musimy jeszcze raz przedyskutować warunki tej umowy /

powinniśmy spotkać się z menedżerem w tej sprawie.

Czy możemy wrócić do …. (czego?) …

… tego tematu później / celów sprzedażowych z

poprzedniego roku / stawek z zeszłego roku?

Chciałabym/Chciałbym mieć pewność, że … (co?)

…

…. dostanę premię za ten rok / będziemy mieli

sprawiedliwy podział obowiązków / będę mogła/mógł

spokojnie dokończyć pracę w przyszłym tygodniu /

wszyscy przyjdą jutro normalnie do pracy / w weekend

nie będziemy musieli pracować.

Czy możemy umówić się na … (co?) …

…. podwyżkę 10 (dziesięć) % / miesięczne premie za

osiągnięcie wszystkich celów sprzedażowych /

podniesienie sprzedaży o 20% w nowym roku / rozmowę

w przyszłym tygodniu / powrót do tego tematu w

następnym miesiącu? 

Przykłady wyrażeń z lekcji, na które warto

zwrócić uwagę wraz z ich rozszerzeniem:


