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Uvod

Ujemanje z delovnim mestom je zelo pomembno za uspešno delo vsakega posameznika. Prav zaradi
tega, je potreben temeljit razmislek o tem, katere so tiste lastnosti, ki so pri opravljanju nekega dela
ključne. Rezultati kandidata nimajo prave vrednosti, če na drugi strani nimamo jasno opredeljenega profila
delovnega mesta. Šele takrat, ko imamo izdelan profil delovnega mesta, imamo postavljeno merilo, da
lahko primerjamo rezultate kandidata. To poročilo vsebuje informacije, ki vam bodo pomagale razumeti,
kako se oseba ujema z izbranim delovnim mestom. Na osnovi teh informacij boste lahko sprejemali
objektivne odločitve, razumeli boste kakšen je najbolj učinkovit način vodenja za to osebo, na katerih
področjih jo je potrebno razvijati in predvsem katere so njene prednosti ter kako jih čimbolj učinkovito
uporabiti pri delu. Interpretacija osebi naj bo pozitivna in osredotočena predvsem na potenciale in
priložnosti. Zelo pomembno je, kakšen vtis boste pustili na osebo, zato naj interpretacijo izvaja le izkušen
svetovalec z licenco, ki obvlada pozitivno komunikacijo. Licenciran svetovalec vam bo v veliko pomoč,
saj ima znanje in sposobnosti, da povezuje več lestvic med seboj in na ta način vidi mnogo več, kot je
lahko zapisano v poročilu.

Rezultati so prikazani na lestvici od 1 do 10. Modro osenčena polja predstavljajo profil delovnega mesta.
To je želeno območje, v katerem bi naj bili rezultati testiranih kandidatov. V kolikor je rezultat v profilu
delovnega mesta, je modro polje poudarjeno. Polje rumene barve označuje rezultat, ki je izven profila
delovnega mesta. Informacije o osebi se nahajajo v naslednjih štirih poglavjih:

• Miselne sposobnosti - Indeks učenja, Verbalne sposobnosti, Verbalno presojanje, Numerične
sposobnosti in Numerično presojanje.

• Osebnostne lastnosti – Raven energije, Asertivnost, Družabnost, Vodljivost, Zaupanje, Odločnost,
Prilagodljivost, Neodvisnost in Objektivno presojanje.

• Poklicna sidra - Podjetništvo, Finance/Organizacija, Delo z ljudmi, Tehnika, Mehanika in
Ustvarjalnost.

• Celotna osebnost in priporočila za vodenje  - opis osebe in napotki, kako osebo voditi, da bo
maksimalno izkoristila svoj potencial.

Obvestilo: Priporočamo, da s kandidatom po testiranju opravite razgovor in mu podate povratno
informacijo.

V kolikor je namen tega testiranja, pravilna izbira kandidata v okviru selekcijskega postopka, vam
priporočamo, da pregledate še "Poročilo za vodenje razgovora", kjer so zapisana vprašanja, ki vam bodo v
pomoč pri zaposlitvenem razgovoru.

Za dodatne informacije se obrnite na licenciranega svetovalca.



ProfileXT
Primerjava s profilom delovnega mesta

Mojca Primer
Tržnik

© Profiles International, Inc.

St
ra

n 
2

Miselne sposobnosti

Modro osenčena polja predstavljajo profil delovnega mesta: Tržnik.. Poudarjeno modro ali rumeno polje
označuje rezultate testirane osebe.

Indeks učenja 1 2 3 4 5 7 8 9 106
Indeks pričakovanega učenja, presojanja in reševanja problemov.

Verbalne sposobnosti 1 2 4 5 6 7 8 9 103
Sposobnost besednega izražanja in spretnost pri uporabi besed.

Verbalno presojanje 1 2 3 4 6 7 8 9 105
Sposobnost besednega sklepanja in iskanja rešitev.

Numerične sposobnosti 1 2 3 4 6 7 8 9 105
Sposobnost računanja in spretnost pri delu s številkami.

Numerično presojanje 1 2 3 4 5 6 8 9 107
Uporaba številk pri presojanju in iskanju rešitev.
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Osebnostne lastnosti

Raven energije 1 2 3 4 5 6 8 9 107
Vztrajnost in sposobnost hitrega delovnega tempa.

Asertivnost 1 2 3 4 5 6 7 9 108
Sposobnost vplivanja na okolico in obvladovanja položaja.

Družabnost 1 2 3 5 6 7 8 9 104
Težnja po odprtosti, orientiranosti k ljudem in sodelovanju.

Vodljivost 1 2 3 4 5 7 8 9 106
Odziv na omejitve, ki jih določa avtoriteta in sprejemanje ustaljenih postopkov.

Zaupanje 1 2 4 5 6 7 8 9 103
Težnja k izražanju pozitivnega stališča do ljudi in situacij.

Odločnost 1 2 3 4 5 6 7 9 108
Sposobnost sprejemanja pravočasnih odločitev, nagnjenost k tveganju.

Prilagodljivost 1 2 3 4 6 7 8 9 105
Težnja k prijaznosti, sodelovanju in timskemu delu.

Neodvisnost 1 2 3 4 5 6 7 9 108
Način, kako ima posameznik rad, da ga usmerjajo drugi.

Objektivno presojanje 1 3 4 5 6 7 8 9 102
Sposobnost jasnega razmišljanja in sprejemanja objektivnih odločitev.

Distorzija je v mejah sprejemljivosti.
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Poklicna sidra

Na področju poklicnih sider se ocenjuje šest interesnih področij: Podjetništvo, Finance/Organizacija, Delo
z ljudmi, Tehnika, Mehanika in Ustvarjalnost. Tri glavna poklicna sidra, značilna za delovno mesto Tržnik
so: Podjetništvo, Mehanika in Finance/Organizacija. Tri prevladujoča poklicna sidra, ki jih ima Mojca so:
Podjetništvo, Delo z ljudmi in Ustvarjalnost. Ga. Primer ima le eno zaželeno poklicno sidro: Podjetništvo.

Glavna poklicna sidra osebe
Glavna poklicna sidra

za delovno mesto

Podjetništvo
Nakazuje na interes za
uresničevanje in predstavitev
lastnih idej, prepričevanje drugih in
prodajo.

Delo z ljudmi
Nakazuje na interes na področjih,
ki zahtevajo aktivno ukvarjanje z
ljudmi ter skrb za pomoč drugim.

Ustvarjalnost
Nakazuje na interes na področjih,
ki zahtevajo domišljijo, kreativnost
in izvirne rešitve.

Podjetništvo

Mehanika
Nakazuje na interes na področjih,
kjer se uporabljajo orodja, oprema
in stroji.

Finance/Organizacija
Nakazuje na interes za področja,
ki so povezana s financami,
administracijo ali organizacijo
poslovnih procesov.

= ujemanje
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Celotna osebnost

Ta del poročila prikazuje rezultate testirane osebe na vseh treh področij in jih primerja s profilom
delovnega mesta: "Tržnik". Informacije vam bodo v veliko pomoč pri vodenju. Pri vsaki posamezni
lestvici so opisane vedenjske značilnosti, ki so tipične za osebo s točno določenim rezultatom in se
ne primerjajo s profilom delovnega mesta. Čeprav je lahko rezultat dveh oseb enak, to ne pomeni, da
imata ti dve osebi enako izražene vse lastnosti, ki opisujejo rezultat na posamezni lestvici. Za natančno
razumevanje osebnosti, je pomembno povezovanje različnih lestvic med seboj.

Indeks učenja
Indeks pričakovanega učenja, presojanja in reševanja problemov.

1 2 3 4 5 7 8 9 106

Vedenjske značilnosti

• Njen indeks učenja je povprečen in nakazuje na dober potencial za relativno hitro učenje in
dojemanje novih informacij.

• Na splošno je intelektualno prilagodljiva.

• Ko bo zaključila z uvajanjem, bo brez težav uporabljala nove metode dela, če ji bodo le-te
primerno predstavljene.

• Pričakujete lahko, da bo običajen program usposabljanja uspešno zaključila.

Priporočila za vodenje

• Glede na to, da je sposobna slediti tudi nekoliko zahtevnejšemu usposabljanju, utegne biti
pri osnovah razočarana ali nezainteresirana. Kadar so teme na usposabljanju zanjo premalo
zahtevne, jo poskušajte motivirati tako, da ji dodelite večjo odgovornost in jo čim bolj vključite
direktno v razpravo.

• Zahtevajte, da bo pri delu konstantno dosegala določen nivo učinkovitosti. Izzive dobro
sprejema in jih potrebuje za lastno motivacijo, zato ji postavljajte postopoma višje cilje.

• Njena sposobnost konceptualnega razmišljanja in sposobnost, da ideje uporabi v praksi so
nekoliko nad povprečjem, vendar ne odstopajo bistveno od normativov.

• Pri osnovnem usposabljanju jo spodbujajte h kreativnemu sodelovanju. Na ta način boste
ohranili njeno motivacijo. Če ne bo čutila dovolj izziva, obstaja možnost, da bo motivacijo
izgubila.
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Verbalne sposobnosti
Sposobnost besednega izražanja in spretnost pri uporabi besed.

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Vedenjske značilnosti

• S pomočjo dodatnega treninga in na podlagi več izkušenj bo lahko razvila višji nivo verbalnih
sposobnosti.

• Njen nivo verbalnih spretnosti je na splošno malenkost nižji od povprečja.

• Najverjetneje bo potrebovala več časa, da bi pravilno razumela ustne in pisne informacije.

• Morda pri dosedanjem delu ni imela dovolj priložnosti za verbalno komunikacijo.

Priporočila za vodenje

• Ko ji posredujete navodila, bodite pozorni na to, da niste predolgi. Bolj zapletena navodila
razdelite na manjše dele. Postavljajte ji posamezne cilje. Potem, ko doseže določen cilj, ji
zastavite novega. Sproti naj vam poroča o napredku. Bodite zelo natančni in se držite postopka.

• Potrebuje konkretna, jedrnata in jasna navodila. V komunikaciji z njo bodite potrpežljivi.

• V kolikor želite, da bo komuniciranje učinkovito, preverite ali je posredovana navodila pravilno
in v celoti razumela. Informacije podajajte postopoma in sproti preverjajte razumevanje.

• Bodite pozorni, da bo sposobna slediti posredovanim navodilom. Navodila podajajte na
enostaven in nekompliciran način. Usmerjeni bodite k bistvu.

Dodatna priporočila

Na lestvici verbalnih sposobnosti so njeni rezultati manjši od postavljenih zahtev. Dosežen rezultat
kaže na to, da ima slabše sposobnosti pisnega in ustnega izražanja, kot se v okviru tega delovnega
mesta zahteva. Pri takšnem nivoju verbalnih sposobnosti se lahko pričakujejo težave v komunikaciji.
Poskušajte ugotoviti, kako lahko dosežen nivo verbalnih sposobnosti vpliva na uspešno opravljanje
delovnih nalog.
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Verbalno presojanje
Sposobnost besednega sklepanja in iskanja rešitev.

1 2 3 4 6 7 8 9 105

Vedenjske značilnosti

• Kaže ustrezne in na nekaterih področjih dobre sposobnosti verbalnega presojanja. Za nekatera
kompleksnejša področja pa bo kljub temu potrebovala dodaten trening in večjo pozornost.

• Verbalne informacije dojema tako uspešno kot večina ljudi.

• Praviloma nima težav z učinkovitim komuniciranjem, še posebej, kadar je potrebno drugim
predstaviti določeno mnenje ali idejo.

• Izraža se spretno.

Priporočila za vodenje

• V komunikaciji z njo bodite sistematični in osredotočeni na bistvo. Preverite informacije in
zahtevajte, da bo v komunikaciji jasna.

• Pri premagovanju kakršnihkoli težav s področja verbalnega presojanja ji pomagajte, medtem pa
jo opazujte in se prepričajte, da vas je razumela.

• Opazujte kakšna je njena učinkovitost pri iskanju rešitev in ji ponudite pomoč, če je to
potrebno.

• V določenih situacijah, še posebej pri obdelavi zahtevnejših in kompleksnejših informacij, bo
potrebovala dodaten čas za sprejemanje odločitev. Zagotovite ji ustrezen nadzor in dodatno
razlago, v kolikor je to potrebno.
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Numerične sposobnosti
Sposobnost računanja in spretnost pri delu s številkami.

1 2 3 4 6 7 8 9 105

Vedenjske značilnosti

• Pri zapletenih matematičnih izračunih in izdelavi kalkulacij bo potrebovala pomoč.

• Dobro se znajde pri analiziranju osnovnega matematičnega gradiva, kakor tudi pri izvajanju
nekaterih matematičnih funkcij, brez uporabe kalkulatorja.

• V zvezi z opravljanjem dela je sposobna samostojno izvajati naloge, ki vključujejo enostavna
matematična pravila.

• Osnovne matematične operacije dobro obvlada.

Priporočila za vodenje

• Naloge, ki vključujejo napredno računanje in obdelavo kompleksnejših podatkov, ji lahko
občasno povzročajo težavo, kar bi negativno vplivalo na njeno motivacijo.

• Opazujte, kako učinkovita je pri obdelavi kompleksnih podatkov in izračunov, ki vključujejo
več spremenljivk. Če je potrebno ji pri tem pomagajte in poskrbite, da bo imela mentorja ali
posebno izobraževanje.

• Občasno bo potrebovala več časa pri obdelavi kompleksnih številčnih podatkov. Zagotovite ji
pomoč ter ji omogočite uporabo potrebnih pripomočkov, ki ji bodo olajšali tovrstno delo.

• Da bi pospešili njen razvoj ji omogočite dodatno usposabljanje na področju uporabe naprednih
matematičnih metod, ki jih potrebuje pri svojem delu. Redno jo obveščajte o napredku.
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Numerično presojanje
Uporaba številk pri presojanju in iskanju rešitev.

1 2 3 4 5 6 8 9 107

Vedenjske značilnosti

• Probleme povezane s številkami rešuje bolj uspešno, kot povprečna populacija.

• Mojca hitro razume pojme povezane s številkami.

• Ga. Primer kaže veliko sposobnost pravilnega analiziranja problemov, ki so numerične narave.

• Pri delu s števili in numeričnimi pojmi je zelo spretna.

Priporočila za vodenje

• Sposobna je sprejemati odločitve na osnovi predloženih podatkov. Občasno obstaja nevarnost,
da bi zaradi pomanjkanja izziva izražala določeno nezadovoljstvo. Pomembno je, da postavite
cilje, ki ji bodo v izziv. Dajte ji priložnost, da pokaže svoje sposobnosti.

• Da bo znala pravilno predstaviti številčne podatke, je pomembno, da obvlada ustrezne
komunikacijske tehnike, s pomočjo katerih bo prilagodila podajanje na raven, ki bo razumljiva
za vse.

• Pri planiranju finančnih sredstev zna brez težav preusmeriti ali prerazporediti sredstva tja
kamor je potrebno. Izkoristite potencial in sposobnosti, ki jih ima in ji zaupajte dodatne naloge.

• Pri obdelavi numeričnih podatkov kaže nekoliko večjo spretnost kot večina ljudi. Poskrbite, da
bo na delovnem mestu dovolj motivirana. V kolikor obstaja vsaj majhna možnost, da uporablja
svoj talent ji to omogočite. S tem boste dvignili nivo njene motivacije.
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Raven energije
Vztrajnost in sposobnost hitrega delovnega tempa.

1 2 3 4 5 6 8 9 107

Vedenjske značilnosti

• Lahko se zanesete, da bo zadolžitve opravila pravočasno.

• Tudi pod pritiskom ohranja občutek za nujnost.

• Njen običajni delovni tempo je stalno produktiven.

• Večino časa je sposobna vzdrževati hiter delovni tempo.

Priporočila za vodenje

• Večinoma ima raje živahno delovno okolje, kar ugodno vpliva na njeno produktivnost. V
kolikor ugotovite, da ima premajhen obseg delovnih nalog ali da se na delovnem mestu
dolgočasi, ji dodelite dodatne delovne naloge.

• Občasno lahko izkazuje nezadovoljstvo, kadar mora delati v okolju, ki ni dovolj agilno in
je delovni tempo pod njenim nivojem delovne storilnosti. Prisluhnite in upoštevajte njene
predloge ter ji zagotovite takšen način dela, da bo ohranila motiviranost in učinkovitost.

• V kolikor ji obseg delovnih obveznosti omogoča preveč prostega in neizkoriščenega časa,
lahko s svojim delom pomaga drugim, pri dokončanju projektov, ki so v zamudi.

• Njena nekoliko višja raven energije ji omogoča, da brez težav opravlja več stvari hkrati in
pri tem ne občuti dodatnega stresa. Najverjetneje bo učinkovita tudi ob povečanem obsegu
dela. S takimi situacijami večinoma zelo dobro upravlja. Običajno ne nastopa panično, temveč
premišljeno.
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Asertivnost
Sposobnost vplivanja na okolico in obvladovanja položaja.

1 2 3 4 5 6 7 9 108

Vedenjske značilnosti

• Sposobna je sprejemati odločitve, uresničevati cilje podjetja in vzpostaviti potrebno avtoriteto.
Kadar je potrebno, bo sprejela tudi težke in nepriljubljene odločitve.

• Motivirajo jo okoliščine, v katerih je odgovorna za rezultate. Zelo jo motivirata moč in
avtoriteta.

• Prepričana je v svoje sposobnosti in zelo zadovoljna sama s sabo. Rada ima zadnjo besedo.

• Izraženo ima močno potrebo, da vodi in prevzema odgovornost.

Priporočila za vodenje

• Nagnjena je k prevzemanju vloge vodje. Spodbujajte jo, da z drugimi sodeluje na enakopravni
ravni in da potrpežljivo posluša mnenja drugih. Preverite ali potrebuje trening s področja
aktivnega poslušanja. To bi lahko povečalo njeno sposobnost za sodelovanje.

• Rada vpliva na odločitve in mnenja drugih. Pokažite ji, kako lahko sodeluje ali vodi skupino
tudi na bolj demokratičen in manj avtoritativen način. Pokažite ji prednosti takšnega
sodelovanja, da bo razumela, zakaj je lahko vaš stil vodenja v določeni situaciji bolj učinkovit
in primeren.

• Če je potrebno, jo od časa do časa postavite v situacijo, ko bo morala slediti drugim. Poskrbite,
da bo dobila pravočasno povratno informacijo, kar ji bo v pomoč, da bo lažje opustila nadzor in
odgovornost za dejanja in odločitve drugih.

• Lahko, da ima nadpovprečno izraženo težnjo po nadzoru. Dajte ji vedeti, da je pri vodenju
pomembno, da dopusti drugim, da nekatere naloge izpeljejo samostojno, brez dodatnega
nadzora.
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Družabnost
Težnja po odprtosti, orientiranosti k ljudem in sodelovanju.

1 2 3 5 6 7 8 9 104

Vedenjske značilnosti

• Za naloge, ki zahtevajo stik z ljudmi, ni preveč motivirana, še posebej, kadar gre za nove stike.

• Ne uživa pretirano pri delu, ki vključuje komuniciranje z javnostjo.

• Družabnost, ki jo kaže, je izražena v nekoliko manjši meri, zato bo verjetno zmerno uspešna pri
vzpostavljanju mreže kontaktov.

• Raje ima direktne in ciljno usmerjene pogovore. Druženju se občasno raje izogne.

Priporočila za vodenje

• Če je potrebno razvijati njene socialne kompetence, jo vključujte v neformalne pogovore. Ko
bo odpravila ovire in zmanjšala osebno distanco, bo sodelovala veliko lažje in bolje.

• Osebe s takšnim rezultatom se običajno raje držijo dejstev in se izogibajo nepotrebnim
pogovorom - "small talk". Da bi bila pri delu zadovoljna in uspešna ne potrebuje delovnega
okolja, kjer je veliko stika z drugimi ljudmi.

• Dobro se počuti v svoji koži, tudi kadar je sama. V interakciji z drugimi člani ekipe bo morda
oklevala in ne bo izkoristila priložnosti za komuniciranje. Če je potrebno, spodbujajte njeno
vključevanju v skupino do te mere, da bo postopoma sama prevzela iniciativo. Po določenem
času se bo pri delu v skupini počutila vedno bolj udobno in sproščeno. Takšno vzdušje bo
pripomoglo k napredku skupine, saj bodo vsi čutili, da prispevajo.

• Obstaja možnost, da bo s sodelavci občasno nekoliko na distanci. Da bi dosegli izboljšanje na
tem področju, je pomembno, da podprete njen trud in napredek v okviru sodelovanja z drugimi.
Pri nagrajevanju bodite dosledni.

Dodatna priporočila

Na lestvici družabnosti je dosegla rezultat, ki je izven profila delovnega mesta. To pomeni, da je
njena nagnjenost k sodelovanju in delu z ljudmi drugačna v primerjavi s potrebami delovnega mesta.
Preverite, ali ima potencial, da se prilagodi zahtevam delovnega okolja.
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Vodljivost
Odziv na omejitve, ki jih določa avtoriteta in sprejemanje ustaljenih postopkov.

1 2 3 4 5 7 8 9 106

Vedenjske značilnosti

• Kaže dokaj pozitiven odnos do organizacijskih omejitev in pravil.

• Pripravljena se je prilagoditi politiki podjetja in sprejeti avtoriteto. Pri tem ne občuti izgubo
osebne svobode.

• Je prijazna in prilagodljiva oseba, s katero je dokaj preprosto delati.

• Pripravljena je sprejemati smernice in predloge drugih.

Priporočila za vodenje

• Če želite zmanjšati njeno opiranje na pravila in postopke, ji pokažite, kako in kdaj je pri
vsakdanjem delu občasno sprejemljivo iti preko pravil, vendar še vedno delovati v okviru
organizacijskih omejitev. Pomagajte ji, dokler ne pridobi dovolj zaupanja vase, za samostojno
sprejemanje odločitev.

• Kadar dela na zahtevnejših nalogah in se pritisk stopnjuje, lahko občasno opusti izvajanje
dogovorjenih postopkov. Po potrebi jo vključite, da sodeluje pri skupinskih razpravah,
brainstormingu in drugih diskusijah, ki omogočajo razvoj edinstvenih rešitev.

• V stresnih situacijah bo morda prehitro poiskala podporo vodje. Spodbujajte jo, da bo pri delu
neodvisna in samostojna. Ne ponujajte ji rešitev. Raje postavljajte vprašanja, s pomočjo katerih
bo sposobna poiskati lastne rešitve. Zahtevajte, da pride k vam z vsaj enim predlogom.

• Raje ima natančno definirane postopke. Pri opravljanju vsakodnevnih nalog so ji jasno
določena navodila v veliko pomoč. Če bo potrebno, ji pomagajte, da se reši ustaljenih vzorcev
in začne delati bolj neodvisno. Pohvalite jo, kadar k nalogi pristopi samostojno in na svoj način.
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Zaupanje
Težnja k izražanju pozitivnega stališča do ljudi in situacij.

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Vedenjske značilnosti

• Zelo redko bo pokazala pozitiven odnos do nepričakovanih izzivov, tveganj ter do sprememb v
politiki poslovanja ali v usmeritvah.

• Težje jo je zavesti kot druge.

• Prizadeva si biti bolj previdna in pazljiva kot drugi.

• Nagnjena je h kritičnosti do sebe in drugih. Običajno hitreje in brez oklevanja zavzame
negativno stališče.

Priporočila za vodenje

• V odnosu z drugimi je previdna in daje vtis zadržanosti. Spodbudite jo, da si okrepi zaupanje
tako, da se pogosteje vključuje v neformalne aktivnosti. Sproščeni odnosi lahko vplivajo na
to, da bo manj dvomila v namere drugih in bo bolj pozitivna. Neformalne aktivnosti, ki bi ji
pomagale pri razvijanju bolj pozitivne naravnanosti so razna druženja ob kosilu, neformalni
pogovori, itd.

• Mojca utegne kazati negativen odnos do sodelavcev, strank ali do svojega dela. Poskrbite, da
boste imeli dovolj časa za pogovor o njenih občutkih, s čimer boste zadostili njeni potrebi po
pozornosti. S svojim umirjenim in sodelovalnim odnosom jo poskušajte usmeriti na drugačno
obnašanje, ki bo naravnano bolj pozitivno. Poudarite, da se je potrebno osredotočati na zadane
naloge in sprejeti odgovornosti za opravljeno delo.

• Lahko, da je nagnjena k temu, da za svoje nedoseganje rezultatov krivi druge. V kolikor bi se
to dogajalo opravite razgovor in ji naročite, da nemudoma spremeni svoje vedenje in zmanjša
negativno stališče, ki ga zavzema. Posredujte ji povratne informacije o njeni učinkovitosti in
napredku. Pokažite ji, kako lahko naredi pozitivne korake k bolj produktivnemu vedenju.

• V določenih okoliščinah lahko deluje pesimistično. Morda bo izražala dvom v pozitiven izid
določenih projektov. Na sestankih skupine jo soočite z alternativnimi rešitvami in načini, kako
lahko tudi sama prispeva k uspehu skupine.
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Dodatna priporočila

Na lestvici zaupanja rezultati ne dosegajo zahtev delovnega mesta. Nagnjena je k bolj pesimističnemu
gledanju. Občasno je preveč kritična in skeptična. Obstaja verjetnost, da bi s svojim pristopom
vplivala na zmanjšanje delovne učinkovitosti.
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Odločnost
Sposobnost sprejemanja pravočasnih odločitev, nagnjenost k tveganju.

1 2 3 4 5 6 7 9 108

Vedenjske značilnosti

• Trdno stoji za svojimi odločitvami in običajno od njih ne odstopa.

• Je odločna in hitro ukrepa. Dobro se počuti na delovnih mestih, ki zahtevajo takojšnje
ukrepanje.

• Nagnjena je k odločnemu ukrepanju in sprejemanju naprednih odločitev.

• V izrednih, nujnih situacijah je sposobna pri reševanju problemov hitro reagirati.

Priporočila za vodenje

• V začetku preverjajte, na kakšni osnovi temeljijo njene odločitve. Zahtevajte, da svoje
odločitve argumentira s konkretnimi podatki. Na ta način boste spodbujali premišljeno
ukrepanje. Preverite, kakšen je njen odnos do tveganja.

• Morda ji bo koristilo, da razvije večje zavedanje o tem, kako pomembno je sprejemati
premišljene odločitve.

• Včasih je pomembneje, da sprejmemo pravilne odločitve, kot pa da se dosledno držimo
dogovorjenih rokov. Presoditi je potrebno, kaj je v dani situaciji najbolje.

• Pojasnite in pokažite ji, kako lahko z analiziranjem podatkov sprejema odločitve, ki so manj
tvegane. Pred pomembnimi odločitvami je potrebno biti previden in razmisliti o morebitnih
posledicah napačne odločitve. Zakaj bi tvegali tam, kjer to ni potrebno.

Dodatna priporočila

Na lestvici odločnosti presega zahteve, določene v profilu tega delovnega mesta. To pomeni, da
utegne v določenih okoliščinah sprejemati odločitve brez ustreznega premisleka in temeljitega
razumevanja vsebine. Osebam s takšnim rezultatom, predstavlja tveganje izziv. V pogovoru ugotovite,
v kolikšni meri je pri sprejemanju odločitev spontana in v kolikšni meri bi bolj premišljeno odločanje
lahko povečalo njeno učinkovitost.
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Prilagodljivost
Težnja k prijaznosti, sodelovanju in timskemu delu.

1 2 3 4 6 7 8 9 105

Vedenjske značilnosti

• Sposobna je braniti svoje stališče in vztrajati pri njem, četudi se drugi morda ne strinjajo z njo.

• Običajno uporablja pozitiven in neformalen pristop. Kadar je potrebno, si dovoli izraziti tudi
nasprotujoče mnenje.

• Večinoma je kooperativna, vendar se ne strinja za vsako ceno.

• Redkeje kot ostali, se je pripravljena izogniti sporom, nestrinjanjem in konfliktom.

Priporočila za vodenje

• Če bo imela s skupino preveč nasprotujoča si stališča, ji zadajte individualne cilje, ki bodo
istočasno zadovoljili tudi skupinske cilje.

• V določeni situaciji se lahko odloči, da na neproduktiven način tekmuje z drugimi člani tima.
Če pride do tega, se pogovorite z njo in ugotovite v čem ima težave. Sprejmite jasne odločitve,
ki bodo tim ponovno združile.

• Kadar je pod pritiskom, ker je potrebno pravočasno doseči cilj, lahko postane manj
kooperativna in bolj nagnjena h konfliktnim situacijam.

• Spodbudite kooperativnost in pohvalite vsako sodelovanje ter pripravljenost za prilagajanje
timu. Pomagajte ji, da spozna, kakšen vpliv lahko ima preveč nepopustljivo vedenje na
produktivnost drugih.
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Neodvisnost
Način, kako ima posameznik rad, da ga usmerjajo drugi.

1 2 3 4 5 6 7 9 108

Vedenjske značilnosti

• Kadar prevzame novo delo ali se znajde v novih okoliščinah, deluje samostojno in poišče
pomoč sodelavcev le, če je res nujno potrebno.

• Rada je samostojna, zato se omejitvam potihoma upira. Nestrpna je do stališč tradicionalistov v
stilu: "Na takšen način delamo zadnjih deset let. Zakaj bi sedaj to spremenili?"

• Zanese se sam nase. Rada vidi, da ji drugi sledijo.

• Najraje dela brez nadzora, z minimalnim usmerjanjem.

Priporočila za vodenje

• Takšna stopnja neodvisnosti kaže na to, da s težavo sprejema omejitve in toga pravila. Vaša
naloga je, da ji pojasnite zakaj je upoštevanje predpisov pomembno in kako to vpliva na
kakovost in učinkovitost dela. Dovolite ji, da kadar je to mogoče, sama predlaga usmeritve, ki
ustrezajo njenemu načinu dela.

• Ko postane frustrirana ji dovolite, da se sprosti in otrese pritiska, ki ji ga predstavlja povečan
nadzor nad delom. Zadržite svojo avtoriteto, vendar ne postanite avtoritarni, strogi in togi.

• Zaradi njenega samozaupanja in zanašanja nase, utegnete biti redko deležni povratnih
informacij z njene strani. Vzdržujte odkrito in odprto komunikacijo, da ne bo imela občutka,
da jo nadzorujete, ker imate premalo zaupanja. Razložite ji, zakaj je pomembno, da vam daje
pravočasne informacije o delu.

• Raje dela samostojno. Nadzor in prevelika pozornost ji ne ustrezata. Bodite kar se da previdni,
da ne občuti prevelike utesnjenosti. Spodbujajte jo, da se pri delu pogosteje posvetuje z
drugimi.

Dodatna priporočila

Na lestvici neodvisnosti presega zahteve, določene v profilu tega delovnega mesta. Ima veliko mero
zaupanja vase. Raje sama določa smer, kot pa da jo usmerjajo drugi. Ugotovite, ali ji delo pod takšno
stopnjo nadzora zagotavlja dovolj velik izziv, da bi lahko ohranila raven motiviranosti, kreativnosti in
učinkovitosti. Prav tako preverite, ali ji lahko čez čas zagotovite večjo stopnjo samostojnosti.
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Objektivno presojanje
Sposobnost jasnega razmišljanja in sprejemanja objektivnih odločitev.

1 3 4 5 6 7 8 9 102

Vedenjske značilnosti

• Pod pritiskom ni sposobna razmišljati objektivno in realno.

• Njeno razmišljanje je lahko manj učinkovito, če dovoli, da na njeno odločitve vplivajo osebni
predsodki.

• Težko loči privatno od službenega. Povratno informacijo lahko vzame preveč osebno. Občasno
lahko ima reakcije, ki so čustvene in nepremišljene.

• Kaže nagnjenost k subjektivnemu razmišljanju. Večji poudarek daje osebnim občutkom, kot
dejstvom.

Priporočila za vodenje

• Dojemljiva je za lastna čustva in čustva drugih, zato so običajno njene reakcije čustvene in
neracionalne.

• Zahtevajte, da razišče različne možnosti in zbere informacije iz večih virov. Tako se ne bo
odločala na podlagi predpostavk, temveč na osnovi dejstev.

• Usmerjajte jo, da bo pri sprejemanju odločitev bolj objektivna. Pokažite ji, kako lahko korak za
korakom pride do logičnih in objektivnih zaključkov.

• Spodbudite jo, da si vzame dovolj časa in najprej zbere vse potrebne informacije ter se šele nato
odloči. To ji bo pomagalo, da se izogne prenagljenim sodbam in sprejme utemeljene odločitve.

Dodatna priporočila

Ga. Primer ne dosega zahtev, določenih v profilu tega delovnega mesta. V procesu odločanja in
iskanja rešitev se v večji meri opira na intuicijo, kot pa na razum in logiko. S pragmatično naravo
tega delovnega mesta bi lahko imela težave, ker ni dovolj usmerjena v sistematično razmišljanje. V
pogovoru ugotovite, kako bo njen rezultat vplival na učinkovitost njenega dela.
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Poklicna sidra
Na področju poklicnih sider se ocenjuje kandidatova usmerjenost glede na šest interesnih
področij. Tri glavna poklicna sidra testirane osebe so prikazana spodaj. Poklicna sidra, ki
se ujemajo z delovnim mestom so obkrožena.

Glavna poklicna sidra osebe
Glavna poklicna sidra

za delovno mesto

Podjetništvo
Nakazuje na interes za uresničevanje
in predstavitev lastnih idej,
prepričevanje drugih in prodajo.

Delo z ljudmi
Nakazuje na interes na področjih,
ki zahtevajo aktivno ukvarjanje z
ljudmi ter skrb za pomoč drugim.

Ustvarjalnost
Nakazuje na interes na področjih, ki
zahtevajo domišljijo, kreativnost in
izvirne rešitve.

Podjetništvo

Mehanika
Nakazuje na interes na področjih,
kjer se uporabljajo orodja, oprema in
stroji.

Finance/Organizacija
Nakazuje na interes za področja,
ki so povezana s financami,
administracijo ali organizacijo
poslovnih procesov.

= ujemanje

Ga. Primer ima poklicna sidra na področju ustvarjalnosti, podjetništva in dela z ljudmi. Privlačijo jo
delovna mesta, kjer lahko izrazi svojo kreativnost in delovna mesta s poudarkom na stikih z ljudmi.
Zanima jo inovativen način reševanja problemov in delo s strankami.

Glede na to, da ima Mojca poklicno sidro na področju podjetništva, bo usmerjena k dejavnostim, ki
vključujejo podjetništvo in vodenje. Najbolj je osredotočena na uspeh v poslovnem svetu. To je tudi njen
največji motivator.

Pri doseganju ciljev jo motivira delo, kjer je lahko v interakciji z drugimi ljudmi, kar se kaže znotraj
njenega poklicnega sidra na področju dela z ljudmi. Možnost, da pomaga ljudem ali dela s strankami, bo
povečalo njeno zadovoljstvo z delom.

Poklicno sidro za ustvarjalne dejavnosti kaže njeno željo po ustvarjalnem izražanju, testiranju novih
pristopov in inovacij. Čeprav to področje ni tako pomembno kot njeno primarno področje zanimanja, kljub
temu igra določeno vlogo pri tem, kako bo na splošno zadovoljna pri delu.
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Dodatna priporočila

Aktivnosti povezane z mehaniko zanjo niso tako zanimive kot za tiste, ki so bili na tem delovnem mestu
uspešni.Finančno/organizacijsko področje ne spada v eno od treh dejavnosti, ki bi jo motivirale v takšni
meri, da bi bila pri tovrstnih nalogah dovolj uspešna.


