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Dave esete:  
Egy kígyó vajon hordana  

ilyen elegáns öltönyt?



I. felvonás, 1. jelenet 

NAGYBELÉPŐ

Megnyerő, határozott és magabiztos megjelenése alapján azt hihette 
bárki, hogy egy magazinfotózásra érkezett. Elegáns öltönyben, ropo-
gósra vasalt fehér ingben, széles mosollyal az arcán lépett be – egyszó-
val tökéletesen nézett ki.

– Jó napot, Dave vagyok. Frankhez jöttem – mondta a recepciósnak.
– Azonnal felszólok. Kérem, foglaljon helyet! Örülök, hogy újra 

látom – üdvözölte a nő őszinte mosollyal.
– Jó napot, Dave! Örülök, hogy újra látom – zendült fel Frank 

hangja az iroda végéből, amint Dave felé indult. – Hogy utazott?
– Köszönöm, jól – felelte Dave, és magabiztosan kezet rázott 

Frankkel.
– Van még néhány interjúnk mára – mondta Frank. – Találkoznia 

kellene néhány HR-essel, a főnökömmel és az alelnökkel, azután pedig 
ebédelünk és körbevezetem nálunk.

– Nagyszerű, kezdhetjük is – mondta Dave.
A Garrideb Technologies egyike azoknak az amerikai high-tech cé-

geknek, amelyek egy közép-nyugati garázsban alakultak meg, majd az 
alapítók legmerészebb álmait is túlszárnyaló sikereket értek el. A hi-
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hetetlenül dinamikus cégnövekedés miatt a szervezetnek égető szük-
sége volt a változásra, különösen új munkatársak felvételére. A vezetés 
igyekezett a legtehetségesebbeket kiválasztani, hogy tartani tudják az 
iramot a termékeik és szolgáltatásaik iránti növekvő kereslettel. Kevés 
jelölt rendelkezett olyan speciális végzettséggel és szakmai tapaszta-
lattal, amilyenre a cégnek szüksége volt, ám Dave közéjük tartozott.

A HR-interjúk a szokásosnál is jobban mentek. A szakterület veze-
tőivel ellentétben a személyzetisek általában a jelentkezők motivációját 
vizsgálják, és rengeteg apró részletet igyekeznek megtudni a korábbi 
munkahelyekről és referenciákról. Dave udvariasan mosolyogva kö-
zölte: „Addig maradok, ameddig szükségük van rám. Kérdezzenek 
bátran, hiszen ezért vagyok itt.” Amikor végeztek, a HR-asszisztens 
átkísérte Dave-et az igazgatósági szárnyba.

– Üdvözlöm, Dave, örülök, hogy végre megismerhetem – fogadta 
John, az új termékekért felelős alelnök, miközben megjegyezte, milyen 
jól illik Dave nyakkendője az ingéhez. – Jól utazott?

– Remekül – hangzott a felelet –, gyönyörű ez a vidék. Alig várom, 
hogy jobban körülnézhessek. Ez az épület is nagyon különleges, még 
sosem láttam ilyen építészeti megoldásokat.

– Köszönöm. Próbáljuk kényelmessé tenni a kollégák számára. 
A sikernek megvan a jutalma, így nem fukarkodunk a kényelmi meg-
oldásokkal.

– Frank már említette a stratégiai tervüket, és magam is elolvas-
tam a céges ismertetőt, de a részleteket öntől, a társaság stratégiai sike-
rének kulcsszereplőjétől szeretném megtudni. Hogyan tudta mindezt 
véghezvinni? – kérdezte Dave. John szívesen fogadta az érdeklődést 
a cég jövőjével kapcsolatosan. Leemelt egy irattartót a polcról, hogy 
megmutathasson néhány grafikont. Lelkesen magyarázni kezdte a ter-
vét, mire Dave felkiáltott: – Hihetetlen! Nagyszerű munkát végzett, 
hogy ezt így össze tudta hozni!

Az alelnök örömmel beszélgetett olyasvalakivel, aki a kora ellené-
re is ilyen jól megértette az üzletfejlesztés feladatának összetettségét. 
Rögvest félrerakta a HR által összeállított kérdéssort, és helyette arra 
kérte Dave-et, hogy meséljen magáról. Dave lelkesen ecsetelni kezd-
te múltbeli munkatapasztalatait, és rengeteg olyan példát hozott fel, 
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amelyek a szorgalmas munka iránti kitartó elkötelezettségét tükröz-
ték. Harmincöt éves korához képest lenyűgöző tapasztalattal rendel-
kezett, amit önéletrajza és egy olyan portfólió támasztott alá, amelyért 
mások egy teljes életen át dolgoznak.

Az interjú végén Dave kezet nyújtott, mosolyogva John szemébe 
nézett, és így szólt:

– Köszönöm, hogy időt szánt rám. Alig várom, hogy együtt dol-
gozhassunk, és biztosan állítom, hogy segítségére tudnék lenni a stra-
tégiai jövőkép megvalósításában.

– Én köszönöm, és remélem, még találkozunk – felelte John. A tit-
kárnő visszakísérte Dave-et az előtérbe, hogy ott várja meg Franket. 
„Nála jobb jelölt nincs” – gondolta John, és már hívta is Franket a jóvá-
hagyása végett.

Frank felvette a kabátját, és már az iroda ajtajában állt, hogy ebé-
delni induljon Dave-vel, amikor megcsörrent a telefon:

– Össze kellene ülnünk még ma, hogy megvitassuk Dave jelentke-
zését – mondta a HR-vezető.

– Ó, Melanie, erre semmi szükség. Johnnal az imént beszéltük 
meg, hogy Dave-nek kínáljuk fel az állást. Most elmegyünk ebédelni, 
és ajánlatot is teszünk neki.

– De hiszen megegyeztünk, hogy mindannyian összeülünk, és 
egyesével átbeszéljük a jelölteket. Tomot, azt a New York-i fickót is 
vissza akartuk hívni egy második beszélgetésre – emlékeztette Franket.

– Erre nem lesz szükség, Dave-nél nem találunk jobbat – felelte, 
majd lerakta a telefont. Frank örült, hogy talált valakit, aki a pozíció-
nak és a szervezetnek is egyaránt megfelelt, és nem akarta elveszíteni.

Ebéd közben Frank ajánlatot tett, de mivel Dave-nek nem tet-
szett az – egyébként igen magas – juttatási csomag, hajlandó volt 
megfejelni egy kezdőbónusszal és egy fél év múlva esedékes emelési 
lehetőséggel.

Frank boldog volt, hogy Dave végül elfogadta az ajánlatot. Ígére-
tes vezetői képességeket is látott leendő munkatársában; tudta, hogy 
Dave stílusa, intelligenciája és szaktudása révén ideális vezetőjelölt lesz 
a dinamikusan bővülő vállalatban. Az interjúztatók egytől egyig töké-
letesnek tartották az új munkatársat, sőt valaki még meg is jegyezte, 
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hogy „túl jó ahhoz, hogy igaz legyen”. Dave tehát két héttel később 
már meg is kezdhette a munkát Frank cégénél.

A fenti jelenet egyre gyakrabban fordul elő, mivel a vállalatoknál 
felgyorsult a munkaerő-felvételi gyakorlat annak érdekében, hogy a 
versenytársakat megelőzve toborozzák és alkalmazzák az új, ígéretes 
tehetségeket. Hol van már az az idő, amikor még alaposan utánajártak 
mindennek? A verseny szoros, a jól képzett jelentkező pedig ritka. Az 
üzleti életben nagy a rohanás, így aki habozik, az veszít. De vajon jó 
ötlet volt Dave-et alkalmazni?

Dave mellett másokat is végigkövetünk a könyvünkben, és meg-
nézzük, mitől olyan vonzók – és egyben rendkívül veszedelmesek – 
ezek az emberek a vállalatok számára. Bemutatjuk, hogyan tudnak 
bekerülni a cégekhez, és olyan magas pozíciót, hatalmat és befolyást 
szerezni, hogy végül jelentős károkat okoznak a szervezetnek és tag-
jainak. Ezen a ponton tanácsokat is adunk a potenciális célpontoknak 
– az alkalmazottaknak, munkatársaknak, menedzsereknek és igazga-
tóknak – azzal kapcsolatban, miként lehet a szervezetet megvédeni a 
lelkiismeretlen manipulációval szemben.

GONDOLATÉBRESZTŐ KÉRDÉSEK
•  Hogyan jellemeznénk Dave személyiségét?
•  Dave viselkedésének voltak olyan elemei, amelyek miatt meg-

kérdőjeleznénk, hogy Frank helyes döntést hozott, amikor fel-
vette a céghez?

•  Tett vagy mondott Dave bármi olyasmit, ami esetleg felkelt-
hette volna az ember gyanakvását?


