Станiслав Малкiн.
— Вiд двох до чотирьох годин щодня. Це,
знову ж таки, залежить вiд квалiфiкацiї виконавця i галузi його роботи. Загалом оплата
роботи фрилансерiв-професiоналiв починається вiд 20 доларiв на годину.
— Яким чином замовники розраховуються
з виконавцями за роботу?
— Практикуються рiзнi способи оплати.
Один iз найпопулярнiших — через системи
електронних платежiв, наприклад, “Webmoney”, “Yandex.деньги” та iнше. Рiдше розра хо ву ють ся за допомогою переказу суми
на банкiвський рахунок чи передачi готiвки з
рук у руки.
— Де, на яких сайтах i яким чином новачкам
краще шукати першi замовлення?
— Це питання менi ставлять останнiм часом
дуже часто. Але рiч у тому, що вiдповiдь на
нього у кожного своя. Я, наприклад, починав
з Weblancer, а хтось з free-lance.ru — а тепер
результати майже однаковi. Єдине, що можу
сказати: треба, щоб людинi було комфортно,
зручно на тому сайтi, де вона починає. Це
вiдчуття суто суб’єктивне. А решта залежить
тiльки вiд самого фрилансера: як вiн себе
представить, як буде просувати, яку репутацiю
заслужить вiдгуками на свою роботу.
Також новачку-фрилансеру варто створити
власний сайт. Вiн дозволить не тiльки показати, що вiн може зробити для себе i як, але й
викласти свої вже реалiзованi роботи. Замовник може з ними оперативно ознайомитися i
вирiшити, влаштовує його чи нi такий рiвень
виконання. Також на особистому сайтi можна
розмiстити форму зворотного зв’язку. Вона
приноситиме додатковi два-три, а то й бiльше
замовлень за мiсяць вiд людей, якi потрапили
на ваш сайт випадково, за лiнком десь в Iнтернетi, i зрозумiли, що хочуть скористатися
вашими послугами. Також на власному сайтi
зручно викладати свої попереднi результати
при роботi над проектом.
— Якi небезпеки можуть пiдстерiгати новачкiв-фрилансерiв?
— Найбiльша небезпека — нечеснi замовники, якi не платять за роботу. Та вона, мабуть,
i єдина. Тому головне правило фрилансера
— нiколи не виконуйте роботу, не отримавши
передоплату, особливо на самих початках своєї
iнтернет-кар’єри. Це потенцiйний ризик, що
ваша праця залишиться неоплаченою.
— Наскiльки фриланс популярний в украї-

нцiв? Як приблизно виглядає середнiй український фрилансер: вiк, освiта, рiд занять?
— Фрилансерство набуває все бiльшої
популярностi. В Українi дистанцiйну роботу
виконують переважно школярi, студенти, молодi фахiвцi. Вiк — вiд 16 до 30 рокiв. У свiтi
фриланс трохи старший, там бiльше за таким
вiльним графiком працюють люди з освiтою
та чималим досвiдом роботи. Однак нашi тенденцiї вiдрiзняються вiд свiтових, тому що сам
ринок фрилансу у нас ще “сирий”.
— Чому люди вирiшують займатися фрилансерством? Кому це найбiльше пiдходить?
— Бiльшiсть людей обирає таку форму
зайнятостi, тому, що фриланс дозволяє самостiйно розпоряджатися власним часом та
заробiтками. Пiдходить це людям, якi вмiють
себе самоорганiзовувати i прагнуть мати бiльше вiльного часу для себе.
— Наскiльки це складнiше чи простiше за
роботу у централiзованому офiсi “з 10.00 до
18.00”?
— Усе вiдносно. У фрилансi немає дядька
з палкою, який стоїть над тобою i пiдганяє
виконувати роботу. Однак тут є поняття репутацiї: якщо не виконувати замовлення вчасно,
працювати абияк, зривати термiни, хамити клiєнтам, то замовникiв у тебе просто не буде.
На мою думку, займатися фрилансом все ж
таки складнiше, анiж працювати в офiсi вiсiм
годин на день. Щоб якiсно виконувати свою
роботу, мати хорошу репутацiю, вести базу
клiєнтiв, фрилансеру доводиться працювати
не менш нiж людинi в офiсi, а часто i набагато
бiльше (принаймнi спочатку, поки вiн не стане
бiльш досвiдченим i не навчиться планувати
свою роботу, розраховувати свої сили i можливостi). Тут надто багато ти маєш
робити i вирiшити самостiйно.
Нiхто про те, чим тебе зайняти,
думати не буде. У фрилансi не
матимеш начальника, який
забезпечує тебе робочим
мiсцем, потоком клiєнтiв,
грошима за роботу.
Тому така робота не пiдiйде
людям, якi бояться складнощiв i не хочуть змiнювати
свiй розмiрений спосiб життя. А для тих, хто не боїться
ризикувати, виявляти iнiцiативу, хто хоче бiльшої
свободи, фрилансерство
— хороший вибiр.
До речi, дехто з часом
на базi фри ла н сер с т ва
створює i розвиває власну справу: дизайн-студiю,
фриланс-команду, окремi
проекти.
— Станiславе, скажи ще
кiлька слiв про себе! Як ти
дiзнався про фрилансерство? Яким був твiй перший досвiд у цiй сферi?
— Про фриланс я дiзнався цiлком випадково,
коли ще працював в офiсi.
Потрапив у 2005 роцi на
сайт weblancer.net, побачив, що там є замовлення,
якi я, в принципi, можу
ви ко на ти... Треба було
верстати сайти — i я
вирiшив спробувати свої
сили. Першi мiсяцi пригля-

дався, набирався досвiду, а через 2 — 3 мiсяцi
все стало вдаватися. Отодi менi сподобалося, i
я вирiшив зайнятися цим серйознiше.
— Якими успiхами ти зараз можеш похвалитися?
— Одним зi своїх досягнень я можу вважати
органiзацiю i розвиток фриланс-студiї “ArtLab”,
яка нинi в рейтингу сайту Weblancer.net посiдає
п’яте мiсце (а до того ми посiдали i мiсця у першiй трiйцi). Студiї уже два з половиною роки.
Це величезний досвiд роботи з замовниками,
який завжди менi в життi придасться.
— Що для тебе є головним стимулом?
— Стимул — мати вiльний час тодi, коли
менi цього хочеться. Менi, наприклад, подоба єть ся о другiй годинi дня гуляти мiстом
—тодi, коли iншi горблять спини за офiсними
столами. Я вiдчуваю, що вiльний, можу сам
для себе вирiшувати, коли працювати, коли
вiдпочивати.
— Якi цiлi ставиш перед собою?
— О, цiлей дуже багато. Одна з них, до речi,
стосується розвитку культури фрилансу у нашiй країнi. Адже в Українi немає навiть нормальної законодавчої бази, яка б обумовлювала
права та обов’язки у роботi фрилансерiв та з
фрилансерами.
— Чим займаєшся, окрiм фрилансу?
— Вiльного часу багато, тому займатись
встигаю багато чим. Вчуся в унiверситетi на
п’ятому курсi, читаю книжки, спiлкуюся з однодумцями... Iнодi випробовую себе як модель.
Виступаю на конкурсах перукарiв. От нещодавно приїхав iз Санкт-Петербурга з конкурсу
перукарiв та косметологiв “Невские берега”.
Теж цiкавий досвiд. :))
Тетяна МАРТИНЧУК
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