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Sporočilo

Znanost na področju osebnostnih lastnostih je dokazala, da so najuspešnejši ljudje tisti, ki poznajo svoje
prednosti in področja, kjer imajo priložnosti za razvoj. Le tako se lahko uspešno spopadajo z izzivi in
zahtevami, ki vodijo v uspeh.

Namen tega poročila je identificirati vaše prednosti, da jih boste lahko v celoti izkoristili. Na drugi strani
pa je pomembno, da se zavedate, katera so tista področja, ki vas morda omejujejo pri tem, da bi bili še bolj
učinkoviti. Cilj poročila je, da vam pomaga doseči napredek in večji osebni uspeh.

V poročilu je pregled treh pomembnih področij, ki v največji meri vplivajo na vaše
zadovoljstvo in produktivnost pri delu.

• 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.

Informacije, ki jih boste prejeli, bodo zelo uporabne za načrtovanje vašega osebnega in poklicnega
razvoja.
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Miselne sposobnosti

Indeks učenja
Indeks pričakovanega učenja, presojanja in reševanja problemov.

• Vaša sposobnost, da osvojite dodatne zahteve delovnega mesta je povprečna.

• Informacije dokaj hitro dojemate in jih učinkovito posredujete naprej.

• Takoj, ko boste novo znanje pridobili, ste ga sposobni brez dodatne pomoči uporabiti pri
vsakdanjem delu.

• Pri pridobivanju novih znanj ste na splošno uspešni, ne glede na obliko usposabljanja.

Verbalne sposobnosti
Sposobnost besednega izražanja in spretnost pri uporabi besed.

• Raje berete pisna gradiva, ki so enostavnejša za razumevanje in imajo nekoliko širši razpon
terminologije.

• Pri pisanju uporabljate relativno enostavno besedišče, kar vam omogoča, da se izražate jasno.
Komuniciranje na višjem nivoju, kjer se pričakuje uporaba zahtevne terminologije, vam bo v
izziv. Najverjetneje se v taki sredini ne boste počutili najbolje.

• Kadar boste v situaciji, v kateri bo potrebno predelati kompleksnejše besedilo, boste
potrebovali nekaj več časa.

• Da boste sposobni pri delu komunicirati hitreje, bolj natančno in s tem bolj učinkovito, vam
bodo koristne dodatne izkušnje in nekaj več treninga.
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Verbalno presojanje
Sposobnost besednega sklepanja in iskanja rešitev.

• Pri analiziranju verbalnih informacij ste uspešni. Sposobni ste sprejemati pravilne odločitve in
reševati tudi nekoliko zahtevnejše probleme.

• Ljubše vam je, če imate na razpolago dovolj časa, da lahko natančno preverite razumevanje in
rešite morebitne nejasnosti. Pri povzemanju mnenj, pripravi zaključkov in podobnem sklepanju
ste praviloma učinkoviti.

• Običajno nimate težav z učinkovitim komuniciranjem, še posebej, kadar je potrebno drugim
predstaviti določeno mnenje ali ideje, četudi so le-te kompleksne.

• Verbalne informacije dojemate enako hitro kot večina ljudi. Ko berete pisni material, običajno
razumete večino glavnih točk, vendar pa je občasno lahko interpretiranje kompleksnih
strokovnih izrazov za vas izziv.

Numerične sposobnosti
Sposobnost računanja in spretnost pri delu s številkami.

• Imate potencial, da nadgradite svoje znanje na nekoliko zahtevnejši nivo.

• V večini primerov ste pri delu, ki se nanaša na številke, uspešni. Sposobni ste razumeti in
uporabiti večino procesov, ki se običajno nanašajo na obdelavo numeričnih podatkov. Pri
zahtevnejših postopkih boste potrebovali dodatno pomoč.

• Določene matematične funkcije in izračune ste sposobni opraviti brez uporabe kalkulatorja.

• Pri reševanju problemov in v procesu odločanja ste sposobni uporabljati matematična pravila,
ki zahtevajo nekaj več, kot le osnovno znanje.
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Numerično presojanje
Uporaba številk pri presojanju in iskanju rešitev.

• Zelo hitro dojamete pomen podatkov, ki so predstavljeni v grafih, tabelah, bilancah in podoben
način. Izkoristite svoj potencial.

• Kažete relativno visoko sposobnost za reševanje numeričnih problemov in ste pri tem tudi
učinkoviti.

• Hitro dojemate razne načrte in koncepte, ki temeljijo na številčnih podatkih. Zahtevnejše
numerične metode ste sposobni v svoje delo vključiti zelo hitro.

• Vaše sposobnosti logičnega sklepanja in analiziranja na podlagi številčnih informacij so dokaj
velike. Motivirajo vas nekoliko zahtevnejše naloge, kjer se morate dodatno potruditi.
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Osebnostne lastnosti

Raven energije
Vztrajnost in sposobnost hitrega delovnega tempa.

• Vaš običajni delovni tempo je konsistentno produktiven. Pomembne korake si vnaprej
planirate.

• Tudi kadar ste pod pritiskom lahko normalno delate.

• Težite k temu, da so naloge opravljene hitro in pravočasno.

• V kolikor drugi ne sledijo vašemu tempu dela, postanete rahlo nepotrpežljivi.

Asertivnost
Sposobnost vplivanja na okolico in obvladovanja položaja.

• Da bi dosegli začrtane cilje, ste pripravljeni sprejeti tudi težke odločitve. Nagnjeni ste k temu,
da delite svoje mnenje ne glede na možne posledice.

• Zelo ste motivirani v situacijah, ko ste sami odgovorni za rezultate. Prav tako vas zelo
motivirata moč in avtoriteta.

• Sposobni ste se samostojno odločati, uveljavljati politiko družbe in avtoritativno nastopati.
Sposobni ste potegniti tudi nepriljubljene poteze, če je to potrebno.

• Izražate močno potrebo, da ste vodja in da prevzemate odgovornost v večini situacij.
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Družabnost
Težnja po odprtosti, orientiranosti k ljudem in sodelovanju.

• Kadar je potrebno, boste navezali nov kontakt, vendar le zato, ker se zavedate, da je to
potrebno. Vzdrževanje novih kontaktov pa vam najverjetneje predstavlja napor.

• Raje opravljate naloge, ki ne zahtevajo veliko komuniciranja z javnostjo.

• Večino časa se raje osredotočate na tekoče naloge, kot da bi se družili in kramljali z drugimi.

• Načeloma imate raje naloge, ki ne zahtevajo pogostega posvetovanja z drugimi. Ste v večji
meri individualist, kot pa timska oseba.

Vodljivost
Odziv na omejitve, ki jih določa avtoriteta in sprejemanje ustaljenih postopkov.

• Kažete pripravljenost, da se prilagodite politiki podjetja, ne da bi pri tem občutili izgubo lastne
svobode in samostojnosti. Spoštujete in sodelujete z nadrejenimi, četudi se morda občasno z
njimi ne strinjate.

• Na splošno sprejemate nasvete in kritiko svojih nadrejenih in dojemate njihove usmeritve kot
predloge za izboljšanje delovne uspešnosti.

• Večinoma ste kooperativni in nagnjeni k strinjanju. Skoraj vedno ste pripravljeni sprejeti
vodenje in dobro delate pod avtoriteto.

• Večino časa ste pripravljeni slediti navodilom nadrejenih in načeloma dobro delate znotraj mej,
ki vam jih postavijo drugi. Ste prijateljski in ustrežljivi. Z vami je enostavno delati.
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Zaupanje
Težnja k izražanju pozitivnega stališča do ljudi in situacij.

• Velikokrat ste preveč kritični do sebe in drugih. Imate zelo previden odnos do tega, kako se
bodo stvari iztekle.

• Morda ste nagnjeni k temu, da ste občasno sumničavi glede namer in motivov drugih ljudi. Ne
verjamete tako zlahka.

• Radi se izogibate tveganju, spremembam in nepričakovanim izzivom. Načeloma nimate radi
sprememb.

• Spremembe na področju politike organizacije, sprejetih smernic in pravil, vam ne odgovarjajo.
Želite, da se vam predstavi, zakaj so bile vpeljane.

Odločnost
Sposobnost sprejemanja pravočasnih odločitev, nagnjenost k tveganju.

• Sposobni ste sprejemati hitre odločitve, tudi ko je na voljo malo informacij. Takšne situacije
vas ne spravljajo v dodaten stres.

• Nagnjeni ste k sprejemanju odločnih akcij in naprednih odločitev. Za svoje delo prevzamete
vso odgovornost.

• Na izredne situacije reagirate hitro, s pravim občutkom za nujnost. Pripravljeni ste prevzeti tudi
tveganje, da morda vaša odločitev v danem trenutku ne bo najbolj optimalna.

• Ste odločni in hitro ukrepate. Dobro se počutite na delovnih mestih, ki zahtevajo takojšnje
sprejemanje odločitev in presojanje.
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Prilagodljivost
Težnja k prijaznosti, sodelovanju in timskemu delu.

• Na splošno niste pripravljeni dopustiti, da bi vas kdorkoli izkoristil. V večini primerov se boste
postavili za to, kar se vam zdi prav.

• Praviloma ste pripravljeni prisluhniti pogledom drugih ljudi, vendar pa boste običajno stali za
svojim mnenjem, če se z njimi ne strinjate.

• Praviloma se ne izogibate soočenju. Brez težav se konfrontirate in cenite možnost dajanja
povratne informacije še posebej, če je to potrebno za dosego ciljev.

• Ste mnenja, da ljudje, ki skrivajo svoja čustva in ne zagovarjajo svojega stališča, škodijo
učinkovitosti na račun vljudnosti, prizanesljivosti ipd. Vam je pomembneje, da izrazite svoje
stališče, četudi zaradi tega tvegate dobro vzdušje v timu.

Neodvisnost
Način, kako ima posameznik rad, da ga usmerjajo drugi.

• Radi imate samostojnost in se razmeroma pogosto upirate omejitvam. Nestrpni ste do stališča
tradicionalistov v stilu "Na takšen način delamo zadnjih deset let. Zakaj bi torej to sedaj
spremenili?".

• Najbolj se zanesete sami nase. Običajno ste vi tisti, ki prevzame akcijo.

• Naloge najraje opravljate na svoj način. Kljub temu bi vam koristilo, če kdaj pa kdaj poslušate
tudi predloge drugih.

• Nove naloge rešujete samostojno. Pomoč sodelavcev poiščete šele takrat, ko je to nujno
potrebno.
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Objektivno presojanje
Sposobnost jasnega razmišljanja in sprejemanja objektivnih odločitev.

• Nagnjeni ste k subjektivnemu razmišljanju, večji poudarek dajete osebnim mnenjem kot
dejstvom.

• Vaše razmišljanje je lahko najbolj učinkovito takrat, kadar se zavedate, kako lahko lastni
predsodki in mnenja vplivajo na pravilno razsojanje.

• Običajno reagirate hitro in čustveno. Tudi službena nesoglasja jemljete večinoma zelo osebno.
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Poklicna sidra

Najvišji rezultat ste dosegli na področju ustvarjalnosti, podjetništva in dela z ljudmi. Privlačijo vas
delovna mesta v podjetniškem okolju, na katerih lahko izrazite svojo kreativnost in smisel za ljudi. Kažete
interes za inovativen način reševanja problemov. Zanima vas področje, ki je na splošno povezano z ljudmi
in zadovoljevanjem njihovih potreb.


