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SPÓJNOŚĆ - 99.2%
Odpowiedzi były
prawdopodobnie spójne i
konsekwentne

ORGANIZACJA
Talent Exact

Witamy w Twoje Największe Atuty

System Nawigatora Kariery wyposażony jest w unikalny sposób identyfikowania
Twoich mocnych stron. Mierzy 175 cech i określa Twoje najważniejsze priorytety
i wartości - rzeczy, którym poświęcasz się najbardziej i które kochasz robić.
Kiedy jesteś w stanie wykorzystać swoje najmocniejsze strony, bardziej spełniasz
się zawodowo i odnosisz większe sukcesy. Wysiłek, jaki wkładasz w dalsze
budowanie swoich atutów, prawdopodobnie pomoże Ci w pracy nad swoimi
słabościami w Twojej karierze. Atuty mają związek z pozytywnymi wzorcami
myślenia i zachowaniami, które mogą zostać produktywnie zastosowane. Kiedy
dopracowujemy je poprzez praktykę i łączymy ze zdolnościami i zdobytą wiedzą,
dostajemy potężne narzędzie, dzięki któremu możemy pchnąć swoją karierę
do przodu. W raporcie Twoje Największe Atuty znajdziesz listę rzeczy, które
sprawiają Ci przyjemność i w których jesteś dobry. Wracaj do nich regularnie
za każdym razem, kiedy będziesz musiał(-a) je sobie przypomnieć. Pamiętaj -
wykorzystuj swoje zalety!

Dla Poszukujących Pracy
Jeśli obecnie szukasz pracy, umiejętność nazwania Twoich zalet pomoże Ci
zdobyć pracę, której poszukujesz. Polecamy Ci zastanowić się nad podanymi
poniżej zaletami, jak i wynikającymi z nich osiągnięciami. To umożliwi
pracodawcom lepiej zrozumieć, jak Twoje unikalne zalety mogą być wartościowe
dla ich organizacji.

Dla Obecnie Zatrudnionych
Jeśli obecnie jesteś zatrudniony(-a) poszukaj sposobów, w jakie możesz
wykorzystać te zalety w Twojej obecnej pracy. Czym więcej swoich zalet możesz
wykorzystać, tym bardziej prawdopodobne jest, że osiągniesz wysoki stopień
satysfakcji z pracy i tym większy odniesiesz sukces.

Wyciąganie Przemyślanych Wniosków

Sprawia Ci przyjemność rozważanie różnych pomysłów i opinii oraz wykazujesz otwartość umysłu. Prawdopodobnie
dobrze radzisz sobie z burzą mózgów.

Zwykle wykazujesz pewność co do własnych opinii, a mimo to wciąż badasz różne punkty widzenia i dostosowujesz
swoje stanowisko, kiedy jest to właściwe. Mimo że wykazujesz całkiem sporo pewności odnośnie do własnych
opinii, to rozważasz inne stanowiska, zanim wyciągniesz wnioski. W rezultacie Twoje wnioski mogą mieć charakter
wnikliwy i dobrze przemyślany. Chociaż wykazujesz dość sporo pewności co do własnych poglądów, to szybko
przestawiasz się na lepszy pomysł, jeśli tylko zostaje przedstawiony. Mimo że cechuje Cię otwartość na pomysły
innych osób, to zwykle nie dajesz się przekonać ich argumentom, chyba że mają lepszy pomysł.

Logiczne Rozwiązywanie Problemów

Mimo że przejawiasz skłonność do analityczności, posiadasz również tendencję do intuicyjności. W rezultacie
prawdopodobnie w miarę dobrze idzie Ci rozwiązywanie problemów. Twoja tendencja do korzystania zarówno
z lewej, jak i prawej półkuli mózgu umożliwia Ci wyczuwanie istotnych czynników, a jednocześnie wyciąganie
logicznych wniosków. To zazwyczaj daje Ci dobry wgląd w sytuacje i problemy.
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Systematyczne Doskonalenie

Twoje zainteresowanie doskonaleniem się w połączeniu z dość sporym poziomem samoakceptacji odzwierciedla
zdrowe poczucie własnej wartości. Wykazujesz zwykle otwartość na korygującą informację zwrotną oraz chęć
zmiany, kiedy jest to konieczne. Czując się dobrze we własnym wnętrzu, masz skłonność do wywoływania dobrego
samopoczucia u osób, które są dookoła Ciebie.

Dążenie do Osiągnięć

Twój bardzo wysoki poziom wewnętrznej motywacji w połączeniu z zaledwie umiarkowanym poziomem radzenia
sobie ze stresem wskazuje, że choć prawdopodobnie dokonujesz ogromnej liczby rzeczy, możesz doświadczać
pewnej dozy stresu po drodze.

Podczas pracy nad projektem lubisz pracować w szybkim tempie, co może umożliwić Ci bycie produktywnym(-ą).

Potrafisz bardzo dobrze pracować samodzielnie bez większego nadzoru.

Masz jasne wyobrażenie o tym, co chcesz osiągnąć i jesteś motywowany(-a) przez pracę, która pomaga Ci w
realizacji tych celów.

Budowanie Relacji i Odpowiedzialności

Masz skłonność do niezwykle częstego okazywania ciepła i empatii.

Jesteś osobą bardzo towarzyską, bardzo lubisz spotkania i interakcje z ludźmi. To może pomóc Ci w budowaniu
sieci kontaktów, które mogą korzystnie wpływać na Twoją karierę.

Lubisz przekonywać innych do swojego punktu widzenia. To może być przydatne, gdy przedstawiasz swoje pomysły
lub zarządzasz ludźmi.

Komunikowanie się Rozważnie i Szczerze

Twój znaczny poziom szczerości w połączeniu z bardzo wysokim poziomem dyplomatyczności pozwala Ci utrzymać
bardzo dobrą komunikację ze współpracownikami. Ta umiejętność porozumiewania się pozwala Ci komunikować
się w sposób dyplomatyczny i bezpośredni. Dodatkowo możesz działać dyplomatycznie lub szczerze w zależności
od sytuacji. Większość osób docenia Twoją autentyczność i okazywanie szacunku.

Akceptujesz, kiedy inni mówią Ci, co mają na myśli, nawet jeśli czynią to trochę bezceremonialnie. Pomaga Ci to
zdobywać więcej informacji od ludzi, a także ułatwia pracę zespołową.

Osiąganie Innowacyjności

Masz skłonność do dużej determinacji i wytrwałości co do zadań pomimo wielu przeszkód.

Twój bardzo wysoki poziom wytrwałości umożliwia Ci doprowadzanie projektów do pełnej realizacji z nadzwyczajną
determinacją.



Twoje Największe Atuty
Raport dla Andrew Jones

Copyright © 1991-2021 Harrison Assessments Int'l Limited Ukończony: 19/04/2019 | Strona 4 z 4

Angażowanie się w Zarządzanie Partycypacyjne

Twoja silna gotowość do przyjęcia władzy podejmowania decyzji umożliwia Ci przejmowanie kontroli i przyjęcie
pełnej odpowiedzialności za decyzje, które należy podjąć.

Jesteś bardzo zainteresowany(-a) przyjęciem odpowiedzialności związanej z przywództwem.

Szukanie Korzystnych Rozwiązań (win-win)

Masz tendencję do bycia niezwykle pomocnym(-ą) i świadomym(-ą) potrzeb innych.

Dzięki wyrażaniu wyjątkowej chęci pomocy, masz skłonność do budowania dobrych relacji zawodowych ze
współpracownikami.

Bardzo chcesz, aby Twoja praca miała znaczący wpływ na ludzi/społeczeństwo. Gdy cele organizacji, w której
pracujesz będą podobne, prawdopodobnie poczujesz lojalność i motywację. Twoje życzliwe intencje będą
najprawdopodobniej inspirować innych.


