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Egy jó és megbízható asszisztens aranyat ér. Erre az egy-
szerű igazságra akár vállalkozást is lehet építeni. Ezt tette 
SOHAN ZSUZSI, aki az asszisztensed.com megalapítá-
sával „külsős”, „beugrós” (személyi) asszisztens szolgál-
tatással lett sikeres vállalkozó, de mára már ennél jóval 
többről van szó.

A korábban a vendéglátásban dolgozó Sohan Zsuzsi 
– sok pályatársához hasonlóan – gyermeke születése után 
lett vállalkozó. Minden azzal kezdődött, hogy indított egy 
blogot, ahol a kisfi a által használt mosható pelenkával 
kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg. Az édesanyákat 
nagyon érdekelte a téma, és a folyamatos diskurzusból 
megszületett egy webáruház ötlete, amelyen keresztül 
Zsuzsi már értékesítette is a pelenkákat. „Két év után az-
tán eladtam a boltot. Mindig is az érdekelt, miként lehet 

valamit a nulláról felépíteni. Amikor már működik, onnan-

tól számomra nem jelent kihívást” – foglalja össze vállal-
kozói hitvallását.

A virtuális bolt eladása után sem állt meg az élet: Zsu-
zsi olvasói, partnerei, vásárlói folyamatosan érdeklődtek, 

kinek a tollából származnak a cikkek, termékleírások, ki 
működtette a weboldalt. „Ennek hatására kezdtem el hát-
térmunkákat csinálni” – mondja Zsuzsi. Hamar felismerte, 
hogy van piaca az otthonról végezhető, alkalomszerű, de 
adott esetben periodikusan is működő munkavégzésnek. 
„Azt hiszem, hogy az elsők között voltam az országban, aki 
hasonlóval foglalkozott. Talán ketten vagy hárman nyújtot-
tunk ilyen jellegű asszisztens szolgáltatást.” 

A Budapest Bank vállalkozónőket segítő Dobbantó prog-
ramjának kurzusán 2017-ben vett részt. A Dobbantó el-
sősorban abban segített Zsuzsinak, hogy megerősítette 
a vállalkozásába vetett hitét. Az itt köttetett ismeretségek 
nemcsak szakmai alapon nyugszanak, hanem barátságok 
is kialakultak: például több ott megismert vállalkozónővel 
azóta is rendszeresen találkoznak.

Zsuzsi nagyon büszke arra, hogy önerőből tudta megva-

lósítani ötleteit. Egyedülálló anyaként tartja el gyermekét 
Nógrád megyében, ahol jellemzően magas a munkanél-
küliség. A sikert nem anyagiakban méri: „Sosem akartam 

milliárdos lenni, ennél sokkal fontosabb, hogy elismer-
jenek, megbecsüljenek a szakmámban. Komoly vágyam, 
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„
hogy egyszer egy tematikus konferencián megoszthas-

sam szakmai tapasztalataimat.”

Zsuzsi mindemellett könyvet ír, valamint az assziszten-
sed.com átalakítása és egy új típusú szolgáltatás be-
vezetése tölti ki a napjait, felhasználva az elmúlt évek 
során megszerzett tapasztalatait. „Néhány régi ügyfe-
lemnél már tesztelem ezt az új szolgáltatást, és azt kell 
mondjam, hogy imádják.” Olyan tanácsadást nyújt, amely 
átvilágítja, elemzi egy-egy cég belső – nem kizárólag 
adminisztratív – folyamatait, munkaszervezését, majd 
szükség esetén javítja, korrigálja azokat az adott cégre 
szabva. „Ügyfélszolgálatos is voltam, kezeltem, mene-
dzseltem az adminisztrációt, értem és átlátom a folya-
matokat. Célom egy saját, személyes márka felépítése, 
amely egy interim menedzseri pozíciónak felel meg, ki-
fejezetten a kkv-kra és a dokumentációkezelésre, a back 
offi ce-ra optimalizálva. Mindig ott a legnagyobb a baj.” 

Zsuzsi vállalkozásának fő metodikája, hogy amit lehet, 
automatizál, átszervez, vagy éppen kiszervez részfelada-
tokat olyan üzleti asszisztensnek, mint amilyen ő maga 
is. Véleménye szerint jelentős összegeket lehet ezzel az 
optimalizációval megtakarítani. Szereti ezt csinálni, mert 
változatos és sohasem unalmas. Minden cégre újabb ki-
hívásként tekint, akik örülnek, amikor látják, hogy a „pa-
pírmunka” átláthatóvá, rendezetté vált, hiszen onnantól 

már nem tekintenek mumusként erre a területre. „Ne-

kem pedig ez a célom: jól kiépíteni a folyamatokat, hogy 
utána már csak működtetni kelljen. A munkám talán 
egyik legnagyobb elismerése, amikor ezek után a cégve-

zető felkér, hogy legyek az állandó, üzleti asszisztense és 
dolgozzunk továbbra is együtt.” 
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