
Moj posao iz snova 
 

Po mom mišljenju trebali bi sa poslom iz snova ostati realni i postaviti sebi jasne ciljeve. Za 

mene posao iz snova je posao koji me veseli i s kojim ću u budućnosti moći prehraniti svoju 

obitelj. Voljela bih raditi sa mnogim ljudima, ne samo sjediti u uredu, zato me interesira 

posao u turizmu, kao turistički vodič. Za mene bi bilo važno da mogu napredovati u poslu i 

želim da se osjećam dobrodošlom na tom radnom mjestu. Ja ne želim da se moj rad uzima 

„zdravo za gotovo“ ili čak obezvrijeđen. Ja se nadam da ću jednog dana imati Šefa ili Šeficu 

koji/a će znati vrijednovati moj rad. Ako ja budem jednog dana Šefica, trudit ću se da 

vrijednujem rad svojih radnika.  

Najvažnije od svega bi bilo da imam dosta vremena za djecu, ako ih budem imala. Ja ne želim 

da moja djeca provode cijele dane u vrtiću ili u školi. Ne želim da osjećaju da je za njihovu 

majku nešto važnije od njih samih. Iduće što je za mene veoma važno jeste da na poslu koji 

bih radila ne bude nikakvih natjecanja ili konkurencije, nego da bude jedna ugodna radna 

klima. Mislim da je strašno ako se na radnom mjestu radi o tome tko je bolji i ako su 

ljubomorni jedni na druge. Jedna takva situacija i uz to još stres dovodi do psihičkih 

problema. Sve više ljudi oboljeva od burn-outa ili depresija i to sve zbog svog posla. Još 

nikada nije bila potreba za psihoterapeutima tako velika kao danas. Stres počima već u školi. 

Čovjek je uvijek pod pritiskom i ne osjeća se dovoljno dobar.  

Ja se nadam da ću dobiti jedan posao gdje se neću osjećati kao žena manje vrijedna. Ružni 

komentari od kolega su nepoželjni. Jedna žena može na poslu isto pridonjeti kao i muškarac, 

bez obzira na kućne poslove.  

Moje je mišljenje da status u društvu utjeće na želju izbora posla iz snova. Uvjerena sam da 

učenici koji potjeću iz obitelji srednje klase veću vrijednost polažu na to da u budućnosti 

mogu prehraniti svoju obitelj, sagraditi dom, priuštiti sebi automobil i jednom godišnje 

ljetovati. Bolje situirani ljudi polažu veću vrijednost na luksuz kao na primjer: skupu odjeću, 

skupa ljetovanja, luksuzne automobile itd. Oni žele svima pokazati kako su bogati. Nažalost 

ja sam uvjerena da djeca iz bogatijih obitelji lakše dolaze do posla iz snova nego iz 

siromašnijih obitelji. U današnje vrijeme školovanje je veoma skupo i kod puno djece, 

pogotovo u siromašnijim zemljama ostane samo san.  

Za svoju budućnost želim da se opredjelim za pravi studij koji ću sa puno elana i predanosti 

studirati i na kraju diplomirati. Nadam se da ću nakon studija naći posao iz snova koji ću 

obavljati sa radošću,  kojim ću biti sretna i zadovljna i zaradjivati dovoljno novaca za sebe i 



svoju obitelj. Ne bih željela da nakon završenog školovanja budem dugo godina na birou za 

rad, da se osjećam bezvrijedna i beskorisna, da dođem u dilemu jesam li odabrala dobar studij 

za budućnost ili ne. Niti bih željela živjeti na račun države kao mnogi mladi sa završenim 

fakultetima. Na kraju se nadam da će se ispuniti sve moje želje i snovi oko posla iz snova. 

(525 riječi) 
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