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ój styl zarządzania serwisem to proaktywne połączenie dwóch
rodzajów podejścia - uczestniczenia w życiu działu i delegowania uprawnień. Z pierwszym elementem jest jak z odwróconą piramidą - mimo, że jestem dyrektorem, dużo przebywam na samym
dole, razem z pracownikami. Drugi komponent to uczenie pracowników z „pierwszej linii” podejmowania samodzielnych decyzji. Podręczniki nazywają to „szczupłym zarządzaniem” (lean management).
Wiele się o nim mówi, ale warunkiem, by mogło funkcjonować, jest
wyjście poza pionową hierarchię i oddelegowanie części uprawnień
na dół. Trzeba oddać trochę decyzyjności, ale jednocześnie być coachem, mentorem i doradcą. Znam firmy, w których szef pracuje
razem z zespołem i te firmy są zdrowe. W innych patrzy się tylko na
wskaźniki, porównuje sprzedaż, ale nikt nie zauważa, że zespół rozejdzie się zaraz po całym świecie, a firma nic nie zarobi.

Wielu menedżerów patrzy w DMS na przychód, nie widząc kosztów. Co to za zarządzanie, kiedy menedżer mówi, że miał 300 tys.
zł przychodów, ale nie wie, jakie miał koszty? W wielu systemach
„przychód” występuje pod ładną nazwą „zysk”, ale to nie zysk,
tylko przychód z robocizny i marża na częściach. Niektórzy koncentrują się na mechaniku, analizują jego wydajność i produktywność, ale nie zastanawiają się nad tym, co zrobić, by zapewnić
mu traffic, żeby on tę produktywność i wydajność wypracowywał. Bez spoglądania w przyszłość wskaźniki nie będą dobre. Inna
ważna rzecz to wizualizacja procesów - pokazywanie w widocznym miejscu aktualnych wyników: wskaźnika zadowolenia klienta, liczby sprzedanych godzin oraz produktywności i efektywności. U nas te dane wiszą na tablicy ogłoszeń - podstawowym
miejscu wymiany informacji.
Raz w miesiącu, po pracy, spotykam się ze wszystkimi pracownikami produkcyjnymi na krótkich zebraniach, żeby omówić
ich potrzeby i problemy. Sam przechodziłem przez wszystkie
szczeble awansów, dlatego mam szacunek dla tych ludzi i z nimi
rozmawiam. To oni mają największą wiedzę i największy wpływ
na to, co się dzieje w firmie. Rozmowa z nimi to obowiązek dyrektora, który nie może być tylko nadzorcą. Nadzorca w sposób
nakazowy nie zbuduje zespołu. To sposób zarządzania, który powinien umrzeć wraz z PRL, chociaż niektórzy jeszcze w nim żyją.

Kilka razy w ciągu dnia przechadzam się po serwisie. Dzięki temu
mam codzienny kontakt z każdym pracownikiem i klientami. Słucham ich opinii, poznaję ich potrzeby. Widzą, że dyrektor nie jest
osobą anonimową, tylko kimś, kto z nimi rozmawia, poświęca im
uwagę, daje swój numer telefonu. W ten sposób pozyskaliśmy kilku
ważnych klientów. Staram się kreować relacje z klientami oraz uczę
tego podejścia moich pracowników. Prawie 90 proc. naszych klientów to osoby prywatne, ewentualnie z jednoosobową działalnością
gospodarczą lub małą firmą. Nie mamy flot, ale mamy wystarczające
obłożenie, by przejść przez obecny okres, który niektórzy nazywają
trudnym czasem, a ja - turbulencjami.
Moja analiza wskaźników jest dwutorowa. DMS to dla mnie „archiwizator” wydarzeń. To dobre wskaźniki do analizy, ale mówią
tylko o tym, co już się wydarzyło - o sprzedaży części i robocizny,
produktywności i efektywności. Dlatego druga grupa wskaźników mówi mi o tym, co dzieje się dziś i co będzie się działo jutro,
pojutrze, w następnych dniach i tygodniach: ile jest umówionych wizyt, jakie będzie obłożenie warsztatu, ile będzie wypożyczonych samochodów zastępczych i za jakie pieniądze, jaka
powinna być aktywność doradców. Tej grupie, dzięki systemowi
informatycznemu wspomagającym zarzadzanie typu „lean”, przyglądam się codziennie, bo to te dane będą napędzały wskaźniki
historyczne, które zobaczę w DMS.
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Wszystkie dane, które analizuję, są on-line. Nie używam kartek.
Jedyne, co mam na papierze, to osobiste notatki w kalendarzu.
Uczę tego moich pracowników. Wszystkie informacje są wrzucane do systemu informatycznego. Jestem wrogiem kartek zalegających blaty i oblepiających komputery.
W mediach - poza przyjemnościami w postaci Formuły 1 i programów podróżniczych - poszukuję informacji o trendach w nowych technologiach i o tym, co może wydarzyć się w motoryzacji
- czyli o rzeczach, które czekają nas czy tego chcemy czy nie, na
przykład w związku z uregulowaniami Unii Europejskiej na temat
alternatywnych napędów. Czasem wydaje się nam, że prędko nas
to nie dotknie, ale czas biegnie bardzo szybko.
Moja prasówka to „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”,
czasami sięgam po „Politykę”, „Przekrój” i „Wiedzę i życie”. Od wielu lat jestem maniakiem książkowym. Lubię literaturę o zarządzaniu (polecam prace Petera Druckera) i o życiu wielkich ludzi (np.
Alfreda Sloana, długoletniego szefa GM, Henry’ego Forda i Jana
III Sobieskiego). Zupełnie dla przyjemności czytam reportaże, na
przykład Jacka Hugo-Badera czy legendarnego Kapuścińskiego,
którego „Wojna Futbolowa” jeszcze jako młodego człowieka powaliła mnie na kolana.
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