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Решения за подбор на хора

Най-важното нещо е назначеният и длъжността да се припокриват.

Генерал Джордж Маршал следва Пет прости стъпки за взимане 
на решения. Първо, Маршал внимателно преценява назначението. 

Длъжностните характеристики могат да бъдат валидни дълго вре-
ме, но назначенията се променят постоянно. Второ, Маршал винаги 
избира между няколко квалифицирани кандидати. Формалните качества, 
като тези, изброени в автобиографията, са само началото. Тяхното 
отсъствие дисквалифицира кандидата. Най-важното нещо обаче е 
кандидатът и длъжността да се припокриват. За да си намерите най-до-
бро припокриване, трябва да разгледате от трима до петима кандида-
ти. Трето, Маршал проучва миналото представяне на всичките трима 
до петима кандидати, за да разбере какво всеки от тях прави добре. 
Той търси силните страни на кандидата. Нещата, които един човек 
не може да прави, не са от значение; вместо това трябва да се концен-
трирате върху нещата, които той може да прави, и да определите 
дали това са силните страни на назначението. Представянето може 
да се изгражда само върху силните страни. Четвърто, Маршал диску-
тира качествата на кандидатите с другите, които са работили с тях. Най-
добрата информация често идва вследствие неформални дискусии с 
бившите шефове и колеги на кандидатите. И пето, след като се вземе 
решението, Маршал се уверява, че назначеният разбира причините за на-
значението си. Вероятно най-добрият начин да се направи това е да се 
поиска от новоназначения да помисли внимателно в какво ще успее и 
деветдесет дена след назначението си да го напише.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Следвайте петте стъпки за взимане на 
решение, когато назначавате някого. Разберете каква е длъжността, 
разгледайте трима до петима кандидати, проучвайте представяне-
то им, за да откриете силните им страни, говорете с колегите на 
кандидатите за тях и след като ги назначите, обяснете причините за 
назначението на новите служители.
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