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MOCNE STRONY: 

 Jesteś ugodowa i utrzymujesz dobre relacje z innymi. 

 Jesteś twórcza, pełna wyobraźni i oryginalna; dobra w generowaniu nowych 

pomysłów. 

 Jesteś towarzyska, łatwo nawiązujesz kontakty; spotkania z ludźmi dodają Ci energii. 

 Umiesz się dobrze wysłowić, posiadasz zdolność przekonywania i motywowania; 

umiesz zainspirować publiczność. 

 Cechuje cię współczucie i wyrozumiałość dla innych. 

 Potrafisz reagować natychmiast na daną sytuację, bez dokładnego przygotowania. 

 Jesteś dyplomatyczna w stosunkach z ludźmi. 

 Umiejętnie zachęcasz innych. 

 Charakteryzuje Cię elastyczność; gotowość by dopasować się do sytuacji. 

 Działasz z ogólnej perspektywy, widzisz całość zagadnienia. 

 Szybko myślisz, chwytasz abstrakcyjne koncepcje. 

 Cechuje Cię pomysłowość w wymyślaniu rozwiązań i podejść do problemów. 

 Przecierasz nowe szlaki; lubisz podejmować skalkulowane ryzyko. 

 Jesteś osobą spokojną i pewną siebie nawet w obliczu przeciwności. 

 

Twoja praca powinna opierać się na kontaktach z ludźmi, zarówno z grupą jak i jeden na 

jeden umożliwiając Ci rozmawianie, wyjaśnianie, zachęcanie, występowanie przed ludźmi  

i używanie humoru. Jako osoba wrażliwa i empatyczna dobrze się czujesz mogąc wykonywać 

pracę polegającą na pomaganiu i słuchaniu innych najlepiej w przyjaznym i tolerancyjnym 

otoczeniu w harmonijnie funkcjonującym zespole. Potrafisz wymyślać nowe idee, generować 

nowe rozwiązania i lubisz wyzwania intelektualne. Takie zdolności mogą być przydatne w 

sytuacji zawodowej, gdzie ciągle trzeba się doszkalać. Wolisz działać bez wnikania  

w szczegóły i potrafisz patrzyć na rzeczy w nowym świetle. Podejmujesz skalkulowane 

ryzyko i lubisz rozpoczynać nowe projekty. 
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SŁABE STRONY: 

 Możesz się stresować konfliktem i nie lubić konfrontacji. 

 Łatwo nudzą Cię ustalone sposoby postępowania. 

 Możesz mieć problem z zarządzaniem czasem i trzymaniem się tematu w rozmowie. 

 Możesz dominować rozmowy; niewrażliwie reagując na potrzeby słuchaczy. 

 Masz tendencję do obdarzania innych zbyt dużym zaufaniem, pozwalasz innym na 

wykorzystywanie sytuacji. 

 Może Ci brakować skoncentrowania się na określonych rzeczach, masz tendencję do 

przeskakiwania z jednej rzeczy do drugiej. 

 Możesz skrywać swoje prawdziwe zdanie. 

 Trudno Ci odmawiać innym. 

 Może Ci brakować oddania postawionym celom. 

 Możesz przeoczyć ważne fakty, pochopnie wyciągnąć wnioski. 

Świadomość słabych stron osobowości pozwala obiektywnie ocenić swoje możliwości, 

wyznacza kierunek dokształcania i pracy nad sobą. Ma również ogromne znaczenie przy 

wyborze ścieżki zawodowej.  

Ze względu na słabe strony osobowości zwróć uwagę na następujące obszary: unikaj wysoce 

kontrolowanych, szczegółowych i przewidywalnych zadań, ponieważ ustalone procedury 

nudzą cię po pewnym czasie. O wiele wydajniej będziesz pracować tworząc coś nowego niż 

kontrolując działające systemy. Sytuacje konfliktowe i odrzucenie powoduje u Ciebie duży 

dyskomfort dlatego praca zawodowa, w której występuje sprzedaż  bezpośrednia będzie 

źródłem stresu. Ze względu na dużą kreatywność i spontaniczność brak Ci przywiązania do 

wyznaczonych celów pracuj nad wyznaczaniem celów i ich realizacją: 

 zapisuj cel; 

 zapisuj kolejne etapy łatwe do oceny czy zostały zrealizowane co pozwoli ci na 

kontrolowane realizacji celu; 

 operuj datami kolejnych etapów i zapisuj je w kalendarzu; 

 nagradzaj się za zrealizowanie celu;  
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OBSZARY ZAWODOWE: 

Rozważając Twoje predyspozycje osobowościowe, zainteresowania oraz umiejętności w 

trakcie konsultacji pojawiły się następujące obszary zawodowe, które warto rozważyć: 

 Doradztwo/poradnictwo 

 Prowadzenie szkoleń w małych grupach 

 Praca w zespole wprowadzającym nowe projekty 

 Pisanie bloga jako element większego projektu 


