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Zbirka medijskih objav
Število objav: 2
Tiskani mediji: 2
Splet: 0
Radijske postaje: 0
Televizijske postaje: 0
Teletekst: 0
Spremljane teme:
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Seznam objav v zbirki:
Naslov Andreja Jernejčič: menedžerka, ki zagovarja novinarje

Zaporedna št. Medij; Doseg Dnevnik - Nika; 157000 Stran: 3 Površina: 31 cm2

1 Rubrika / Datum Priloga Nika, 09. 09. 2009

Stran v zbirki Avtor neznan avtor

3 Teme

Naslov Menedžerka, ki zagovarja novinarje

Zaporedna št. Medij; Doseg Dnevnik - Nika; 157000 Stran: 17 Površina: 820 cm2

2 Rubrika / Datum Priloga Nika, 09. 09. 2009

Stran v zbirki Avtor Hižar Tina

4 Teme



Uspešna poslovna ženska,
ki si zna vzeti čas tudi za
peko sladic in ukvarjanje
s športom, pravi, da se
marsikateri menedžer ne
zaveda, da so tudi novinarji
samo ljudje, in s tem dela
napako.
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Tina Hižar, Foto: Črt Majcen

mag. Andreja Jernejčič, menedžerka » intervju

Že v otroštvu je izstopala
po svoji energiji in dodobra
spoznala medijski svet. Danes
se Andreja jernejčič ponaša z
dvema fakultetnima diplomama,
iz novinarstva in kulturologije,
magistrirala je iz komunikologije.
Do zdaj je izkusila že poslanstvo
novinarke, urednice, tiskovne
predstavnice, pisateljice,
menedžerke in članice uprave
medijske hiše Infonet media,
ene izmed vodilnih medijskih hiš
v Sloveniji, ki združuje številne
radijske postaje.

Vsestranska in nadvse uspešna
poslovna ženska, ki si zna vzeti čas
tudi za potovanja, peko sladic in

ukvarjanje s športom, nam je med drugim
zaupala, zakaj se moški še vedno hitreje
uveljavijo na menedžerskem področju.
Menda ste že kot majhna deklica vedeli,
da se boste ukvarjali z mediji?
Od nekdaj sem si želela postati novinarka
in sem vesela, da so mi starši prisluhnili
ter me spodbujali. Ko sem bila v petem
razredu osnovne šole, sem se udeležila

avdicije na lokalnem radiu in nato vodila
tedensko radijsko otroško oddajo, v istem
letu sodelovala pri mladinski oddaji
na nacionalni televiziji ter bila zatem
novinarka na lokalni televiziji. Zelo sem
uživala v svojem delu in se ogromno
naučila od ljudi, ki so se z menoj, tudi zato,

ker sem bila še šolarka, veliko ukvarjali.
Kmalu ste ugotovili, da vam novinarstvo
ni dovolj. Zakaj?
Novinarstvo mi je predstavljalo velik
izziv, vendar sem pozneje spoznala nove
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razsežnosti. Emerson je rekel: »Bojte se
tistega, kar hočete.« In res je, ko nekaj
dosežem, običajno ni tako, kot sem si
predstavljala. Z novinarskim delom sem
rasla in pridobivala odlične izkušnje, a je
bilo tudi naporno. Medijski svet sem zelo
dobro spoznala, zato novinarje izredno
cenim. Potrebujejo veliko energije, za en
prispevek porabijo ogromno časa, veliko
klicev in čakanja.

Vas je zato iz novinarstva zaneslo v piar?
Delno je bilo bolj naključje, saj sem dobila
povabilo iz urada vlade za informiranje,
kjer sem tudi urejala tednik, pozneje sem
opravljala delo tiskovne predstavnice
obrambnega ministra Antona Grizolda.
Moja prednost v piaru je bila, da sem
poznala medijski svet in delo novinarjev.
Čeprav sem v tistem obdobju delala
skoraj cele dneve, od jutra do večera, sem
zelo uživala. Bilo je dinamično, spoznala
sem ogromno ljudi in se veliko naučila,
a tega dela v takem ritmu ne bi mogla
opravljati vse življenje, čeprav je bila to
fantastična izkušnja. Svoje izkušnje sem
zato nadgradila še v gospodarstvu in
zatem v multinacionalki kot direktorica
korporativnega komuniciranja pri IBM
Slovenija. Sedaj sem na Infonet media,
kjer naj omenim Radio 1 kot najbolj
poslušan komercialni radio pri nas, radio
Antena kot najbolj poslušan radio med
mladimi v prestolnici in Belvi, pripravljamo
tudi informativni program za več kot 20
radijskih postaj

Zdaj ste članica uprave na Infonet media.
Kako je delovati v tako velikem medijskem
okolju?
Zelo veliko vlagamo v izobraževanje naših
kadrov. Infonet media združuje več kot
70 ljudi z ogromno znanja, kreativnosti in
različnimi idejami, predvsem pa z energijo,
saj je zelo veliko mladih ljudi. Sodelujemo z
radijskimi voditelji, novinarji, kreativci...
Kako je sodelovati z zvezdniki?

Gre za povsem običajne ljudi s svojimi
navadami. Tudi sami me kdaj povprašajo za
nasvet, z njimi se rada pogovorim in skupaj
poiščemo rešitev. Nisem izkusila, da bi bili
vzvišeni, lahko pa rečem, da imajo veliko
idej, energije, čuti se mladost in igrivost pa
tudi znanje. Bistvo našega sodelovanja so
tudi povratne informacije, predvsem pa
cenim ljudi, ki pridejo do tebe in ti povedo,
ali jim kaj ni v redu, ne pa da opravljajo za
hrbtom.
Kaj pomeni, da niste navdušeni nad
neprijaznim komuniciranjem?
Nekaterih ljudi se besede dotaknejo bolj,
drugih manj. Sporočila po elektronski pošti
ljudje zaradi časovne stiske beremo tudi
zelo zgodaj zjutraj ali pozno ponoči, ko smo
bolj občutljivi, zato je zelo pomembno, kako
komuniciramo in da na sporočila vedno
odgovorimo.

Katere so največje napake komuniciranja
po elektronski pošti?
Kadar nastanejo konflikti ali nesporazumi,
jih moramo vedno reševati osebno ali v
skrajnosti po telefonu, ne pa po elektronski
pošti.

Kako bi povezali menedžerje in novinarje?

Dobri menedžerji se zavedajo pomena
sodelovanja z novinarji. Seveda pa
sodelovanje uskladijo glede na svoje
prioritete. Najpomembnejše za menedžerje
je, da novinarjev nikoli ne pustijo čakati. Vsaj
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sporočiti jim morajo, ali bodo sodelovali,
oziroma jim pojasniti, zakaj ne morejo.
Opazila sem, da mnogi novinarjem ne
izkazujejo spoštovanja. Tudi oni so samo
ljudje, z družinami, problemi in krediti
ter si želijo biti spoštovani. Tako kot velja
spoštovati vsakogar. Naši snažilki sta
fantastični, ena je pred kratkim opazila, da
nisem zalila rož, in je sama poskrbela zanje.
Kaj odlikuje dobrega menedžerja? Ima
sploh čas za svojo družino?
Sposobnost uspešnega vodenja, znanje,
izkušnje ter da zna komunicirati in
motivirati ljudi. Vrhunski menedžerji morajo
poleg drugega tudi vrhunsko upravljati svoj
čas in energijo

-

v nasprotnem primeru
»plešejo samo eno poletje«.

Ali ženske težje uspejo v menedžerskem
poslu kot moški?
Iz mojih izkušenj lahko rečem, da se moram
kot ženska bolj izkazati kot moški. Je pa tudi
to dragocena izkušnja.
Izdali ste tudi knjigo Kako uspešno
sodelovati z mediji.
V tem delu sem združila svoje večletne

izkušnje, tako novinarke in urednice kot tudi
piarovke in menedžerke. Še posebno sem
izpostavila dobro komunikacijo in dejstvo,
da je ljudi treba poslušati. Treba je ceniti
vsako delo, tako sekretarke kot čistilke, ki je z
veseljem opravljeno.
Ravno sedaj so delo prevaja v srbščino.

Veljate tudi za svetovno popotnico, saj ste
obiskali že več kot 50 držav.
Vedno so me zanimale tuje dežele, zato sem
veliko potovala in vsa leta spoznavala nove
kraje, kulture, tuja plemena in znamenitosti.
Rada odidem iz Slovenije, da se nadiham,
si napolnim baterije in si razširim obzorja.
Najbolj pa so me prevzeli Maldivi, Hvar,
Jamajka. Menim, da prav vsaka država
nosi kakšen poseben biser, in vsakomur
privoščim, da jih odkrije čim več.

Znani ste po tem, da ste pri nas začeli
posebne potopisne sove.
Res je, ljudi sem skozi potopise in zanimive,
manj običajne zgodbe popeljala v številne
dežele, jim predstavila znamenite predmete
ter priredila degustacije s kulinaričnimi
dobrotami. Danes nimam več veliko časa za
te stvari.

Na enem od potovanj se vam je
uresničila tudi prav posebna želja.
Lani sem na Jalti v Ukrajini plavala s
kitoma. Gre za »coaching« za menedžerje,
opazovanje reakcije in predvsem dejstvo,
da ni tako težko iti v vodo, kjer so kiti, kot
najti pravi način komuniciranja z njimi- da pridejo do tebe, da znaš usklajevati
med njimi, jih pritegniti. To je bila
resnično nepozabna izkušnja. Sem jih pa
prav pred kratkim prvič videla na Jadranu,
natančneje pred Splitom, so naredili
umirjen ples pred mano. Nepozabno.
Sploh najdete čas za kakšne svoje
konjičke?
Seveda, zelo rada igram tenis, plavam,
naučila sem se golfa, letos še skrito željo
drsanje, najraje pa imam ples.
Zasledila sem, da imate kar nekaj
soimenjakinj.

Vsaka od nas, po mojem štetju naj bi bile
še tri Andreje Jernejčič, je svojstvena,
zato nas ne morete zamenjati. Mene sva
že opisali, druga je novinarka, tretja naj
bi bila povezana z glasbo, četrta pa z
zdravstvom.
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