
Kerzner Office Equipment 

 

Ембер Бріггс нервово глянула на годинник, займаючи місце на чолі великого 

столу в кафетерії Kerzner Office Equipment. На годиннику було вже 15.10, а лише 10 

осіб з 14 прийшли на перші збори групи фахівців. У цей момент ще двоє квапливо 

зайняли свої місця, бурмочучи вибачення. Бріггс кахикнула і відкрила збори.  

 

Kerzner Office Equipment  

Kerzner Office Equipment базується в м. Чарльстон, Південна Кароліна. Фірма 

займається виробництвом і продажем high-end офісних меблів та обладнання. Фірма 

постійно розросталася в перші п'ять років свого існування. У ній працювало понад 

1400 робітників. Потім через початок спаду Kerzner змушена була звільнити 25% 

працівників. Це був болісний період для компанії. На посаду нового генерального 

директора (СЕО) запросили Джастіна Таббса, і справи повільно пішли на лад. Таббс 

був прихильником участі працівників у проектах і реорганізував роботу компанії за 

принципом самоврядних команд. Компанія незабаром представила нову лінію 

ергономічних меблів, спроектовану для зниження втоми в спині і в руках. Це 

обладнання користувалося величезним успіхом, і Kerzner стала лідером галузі. В 

даний час в компанії працює 1100 робітників, недавно газета «Charleston Post and 

Courier» вдруге поспіль назвала її в 10 кращих фірм, що працюють в Південній 

Кароліні.  

 

Ембер Бріггс  

Ембер Бріггс - 42-річний фахівець з людських ресурсів, працює у фірмі останні 5 

років. За цей час займалася наймом, підготовкою, мотивацією і створенням команд. 

Девід Браун, віце-президент з людських ресурсів, призначив Бріггс відповідальною за 

організацію святкування 10-річного ювілею Kerzner. Вона із задоволенням взялася за 

проект, оскільки підпорядковувалася безпосередньо топ-менеджменту.  

Таббс коротко розповів їй про цілі святкування. Він особливо підкреслив, що ця 

подія має запам'ятатися і що потрібно відзначати успіхи, досягнуті фірмою після 

періоду труднощів. Більш того, він сказав, що нещодавно прочитав книгу про 

організаційну культуру і вважав, що такі заходи важливі, так як розкривають цінності 

фірми. Далі він сказав, що йому хотілося б, щоб святкування було підготовлено та 

проведено так, як цього бажають рядові працівники, а не топ-менеджмент. Тому їй 

спеціально виділили команду з 14 працівників – представників кожного відділу – для 

організації і планування святкування ювілею. Через 3 місяці її команда повинна 

представити керівництву попередній план і кошторис святкування. Таббс сказав, що 

при складанні кошторису треба орієнтуватися на суму у 150 тис. дол. Таббс пообіцяв 

надавати Бріггс будь-яку посильну допомогу і ще раз наголосив на необхідності того, 

щоб святкування пройшло добре.  



Незабаром після розмови з Таббсом Бріггс отримала список членів своєї 

організаційної команди і зв'язалася з ними по телефону та електронною поштою. Вона 

насилу знайшла місце для проведення зборів. Її кабінет не міг вмістити всіх, а всі 

кабінети для нарад були або зайняті, або ремонтувалися. Її вибір зупинився на їдальні, 

яка ближче до вечора, як правило, була вільна. Перед зборами вона на великому 

аркуші написала порядок денний і повісила його так, щоб усі бачили (див. табл. 1). З 

урахуванням того, що всі були зайняті своєю основною роботою, на збори відводилося 

тільки одну годину.  

 

Порядок денний  

3.00  Вступна частина  

3.15  Короткий опис проекту  

3.30  Основні правила  

3.45  Розклад наступних нарад  

4.00  Закінчення зборів  

Табл.1. Організація святкування ювілею  

 

Перша нарада 

Бріггс розпочала нараду словами: «Здрастуйте! Мене звуть Ембер Бріггс, я з 

відділу кадрів. Мене призначили відповідальною за підготовку святкування 10-річного 

ювілею Kerzner. Керівництво хоче, щоб це була знаменна подія, при цьому їм хотілося 

б, щоб це було наше спільне свято. Ось чому вас тут зібрали. Кожен з вас є 

представником одного з відділів, і наше завдання – спільно скласти план і 

організувати відзначення ювілею». Далі вона оголосила порядок денний і попросила 

всіх представитися. Першою це зробила висока рудоволоса жінка, що сиділа праворуч 

від Бріггс. Вона сказала: «Здрастуйте. Я Кара Міллер з відділу пластиків. Мені 

здається, мій начальник відрядив мене в цю команду, тому що вечірки, які я 

влаштовую, користуються величезним успіхом у моїх колег». І далі кожен сказав 

кілька слів про себе. Ось деякі приклади:  

«Я Майк Уелс з відділу експлуатації обладнання. Я не знаю, чому я отримав це 

завдання. У моєму відділі справи йдуть не дуже добре, тому начальник велів мені 

сюди прийти».  

«Я Меган Плінскі з відділу внутрішніх продажів. Я сама попросилася в вашу 

команду. Мені здається, що планувати велике свято неймовірно цікаво».  

«Я Нік Псайс з відділу бухгалтерського обліку. Начальник сказав, що одна 

людина з нашого відділу має взяти участь. Це була моя черга».  

«Я Рік Фенна. Я єдиний з відділу постачання, хто працює у фірмі з самого 

початку. Ми пройшли через важкий період, і я думаю, важливо відсвяткувати наші 

досягнення».  



«Я Інгрід Хедстром з відділу експортних продажів. Я думаю, що ідея 

відсвяткувати - це прекрасно, однак хочу вас попередити, що більшу частину 

наступного місяця я буду у відрядженні за кордоном».  

«Я Еббі Белл з технологічного відділу. Вибачте за запізнення, у мене у відділі 

багато роботи».  

Бріггс позначила імена двох відсутніх і попросила всіх присутніх перевірити, чи 

правильно вона записала номери їх телефонів та адреси електронної пошти. Потім 

вона коротко розповіла про зустріч з Таббсом і про те, що їм потрібно надати 

керівництву план святкувань через 10 тижнів. Вона сказала, що розуміє, як всі вони 

зайняті, і що її завданням є якомога ефективніше управління проектом. При цьому 

вона ще раз підкреслила важливість проекту і те, що він має суспільну значимість.  

Далі вона зупинилася на основних правилах і підкреслила, що відтепер усі збори 

будуть починатися вчасно, і попросила заздалегідь ставити її до відома, якщо хтось не 

зможе бути присутнім. У першій частині проекту вона закликала сконцентруватися на 

п'яти ключових питаннях: коли, де, що, хто і скільки. Група пожвавилася, коли 

дізналася, що керівництво виділяє на святкування $ 150 000. «Ось це буде вечірка!» - 

вигукнула Меган.  

Далі Бріггс запропонувала домовитися про час проведення подальших нарад. У 

перебігу 15 хвилин присутні не прийшли ні до якого рішення, і вона попросила всіх 

надати до п'ятниці свої робочі розклади на наступний місяць. На основі отриманої 

інформації буде вибрано оптимальний час. На завершення вона подякувала всім 

присутнім за участь у зборах і попросила дізнатися думку їхніх колег про те, як слід 

відзначити ювілей. Вона оголосила, що обговорить індивідуально роль кожного 

учасника в проекті. Збори закінчилися о 4.00.  

 

Питання: 

1. Проаналізуйте те, як Бріггс провела перші збори. Що варто було б зробити по-

іншому?  

2. З якими проблемами вона, ймовірно, зіткнеться при виконанні цього проекту?  

3. Що можна зробити, щоб подолати ці проблеми?  

4.  Що їй потрібно зробити до наступних зборів?  

 

 


