
Mengembangkan Karir dengan 
4 Cara Menjadi Karyawan yang 
Disukai Bos

Memiliki karir yang baik merupakan salah satu impian banyak orang. Karir yang
baik  akan  bisa  mendukung  kehidupan  yang  lebih  baik  serta  menjadikan  kita
menjadi lebih bahagia dalam menjalani kehidupan. 

Salah satu hal yang perlu dilakukan tentunya adalah mendapatkan dukungan dari
atasan dalam pekerjaan.

Kamu tentunya tidak bisa mengembangkan karir tanpa mengembangkan berbagai
kebiasaan baru untuk menjadi lebih disenangi di kantor. 

Berikut beberapa tips dalam cara menjadi karyawan yang disukai bos.

1. Menghindari gosip kantor
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Gosip  di  lingkungan  kerja  memang  kadang  tidak  bisa  dihindari,  mengingat
banyaknya orang yang berinteraksi satu sama lain sepanjang hari. 

Namun, jika kamu sering andil dalam penyebaran gosip di lingkungan kerja kamu,
maka nama baik kamu juga akan tercoreng. Oleh karena itu, ada baiknya kamu
menghindari  aktivitas  gosip  di  kantor.  Tentunya  kamu akan  lebih  disukai  oleh
rekan kerja dan juga atasan kamu.

2. Sering menolong dan meminta pertolongan

Seberapa ahlinya pun kamu dalam melakukan pekerjaan, akan tetap ada waktu
tertentu dimana kamu membutuhkan pertolongan dari rekan kerja kamu. Begitu
pula halnya dengan orang-orang di sekitar kamu. 

Cara menjadi karyawan yang disukai bos tidak akan terlepas dari kemampuan
kamu untuk menjadi aset bagi kantor dan rekan kerja kamu. Memberikan bantuan
kepada orang lain juga akan membuat kamu memiliki lebih banyak teman dekat di
lingkungan kerja.

3. Menghindari kompetisi berlebihan

Kompetisi  yang  sehat  di  tempat  kerja  sebenarnya  bisa  berefek  baik  dalam
produktivitas  bekerja  kamu.  Hanya  saja,  jika  kamu  terlalu  fokus  dalam
memenangkan kompetisi  untuk membuktikan bahwa kamu lebih baik dari rekan
kerja kamu, kamu bisa jadi akan dihindari oleh orang lain. 

Perilaku seperti ini juga tidak akan disukai oleh atasan karena dapat menciptakan
situasi yang kurang enak di lingkungan kerja.

4. Bisa dipercaya dan dapat diandalkan

Cara menjadi karyawan yang disukai bos hanya akan bisa dilakukan jika kamu
memiliki keahlian yang bisa kamu jadikan kontribusi dalam pekerjaan kamu. Selain
itu,  atasan  kamu  tentunya  akan  berharap  bahwa  kamu  bisa  diandalkan  untuk
menyelesaikan segala tugas yang sudah menjadi bagian dari pekerjaan kamu.


