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Σχετικά με αυτήν την έκθεση

Αυτή η έκθεση βασίζεται στο ερωτηματολόγιο Wave Styles, το οποίο διερευνά τα κίνητρα, τις
προτιμήσεις, τις ανάγκες και τα ταλέντα ενός ατόμου σε κρίσιμους εργασιακούς τομείς.

Τα αποτελέσματα βασίζονται στη σύγκριση με μια διεθνή ομάδα άνω των 24.000
επαγγελματιών και διευθυντών.

Τα αποτελέσματα αντανακλούν τις αντιλήψεις που έχει το ίδιο το άτομο για τον εαυτό του,
καθώς πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς. Σε εκτεταμένες έρευνες που
έχουμε διεξάγει, αποδείχθηκε ότι το ερωτηματολόγιο αυτό δείχνει σε ικανοποιητικό βαθμό
τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι άνθρωποι στο εργασιακό περιβάλλον. Ωστόσο, είναι
σημαντικό κατά την ερμηνεία αυτών των δεδομένων να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην
υποκειμενική φύση των αντιλήψεων του ατόμου για τον εαυτό του.

Θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας ότι η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα και θα πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση αποτελούν κατά πάσα πιθανότητα
μια ικανοποιητική απεικόνιση των αντιλήψεων που έχει το ίδιο το άτομο για τον εαυτό του για
ένα διάστημα 12 έως 24 μηνών, ανάλογα με τις συνθήκες.

Η έκθεση δημιουργήθηκε μέσω των συστημάτων λογισμικού της Saville Assessment. Έχει
εξαχθεί από τα αποτελέσματα του τεστ αξιολόγησης το οποίο συμπλήρωσε ο/η
συμμετέχων/ουσα και αντικατοπτρίζει τις απαντήσεις που έδωσε.

Η έκθεση έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονικά. Η Saville Assessment δεν εγγυάται ότι δεν έχει
αλλαχθεί ή τροποποιηθεί. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν
από τη χρήση αυτής της έκθεσης, όπως και αν αυτές προκύψουν.

Η χρήση αυτού του εργαλείου αξιολόγησης γίνεται αποκλειστικά από το προσωπικό της
Saville Assessment, τους εκπροσώπους της και τους πελάτες που έχουν εξουσιοδοτηθεί από
αυτήν.
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Εισαγωγή

Συνοπτικό προφίλ
Το συνοπτικό προφίλ παρουσιάζει εν συντομία τις 12 βασικές υπο-ομάδες του προφίλ,
ομαδοποιημένες σύμφωνα με τις τέσσερις βασικές ομάδες της Σκέψης, της Επιρροής, της
Προσαρμοστικότητας και των Αποτελεσμάτων. Κάτω από κάθε επικεφαλίδα, δίνονται στοιχεία
για τις τρεις διαστάσεις κάθε υπο-ομάδας. Συνολικά υπάρχουν 36 διαστάσεις.

Αναλυτικό ψυχομετρικό προφίλ
Η ενότητα «Αναλυτικό ψυχομετρικό προφίλ — Σύνοψη απαντήσεων» παρέχει μια σύνοψη
των απαντήσεων που έδωσε ο/η Αλεξ Γεωργίου στο ερωτηματολόγιο. Οι τέσσερις ενδείξεις
στη σύνοψη αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο απάντησε κάποιος. Το αναλυτικό
ψυχομετρικό προφίλ εστιάζει στις 36 διαστάσεις του τεστ Professional Styles, κάτω από τις
τέσσερις βασικές ομάδες (Σκέψη, Επιρροή, Προσαρμοστικότητα και Αποτελέσματα), με μία
σελίδα αφιερωμένη σε κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα αποτελείται από τρεις υπο-ομάδες (12
συνολικά) και η κάθε υπο-ομάδα αποτελείται από τρεις διαστάσεις. Η κάθε μία από τις 36
διαστάσεις αποτελείται από τρεις πτυχές (108 συνολικά), με μια λεκτική περιγραφή της
βαθμολογίας κάθε πτυχής κάτω από την κάθε διάσταση.

Συνοπτικό ψυχομετρικό προφίλ
Το συνοπτικό ψυχομετρικό προφίλ παρουσιάζει όλες τις 36 διαστάσεις Styles σε μία
σελίδα.Τονίζει τα σημεία όπου εντοπίζεται εύρος στις πτυχές, υποδεικνύοντας εκείνα όπου τα
κίνητρα (Motive) ή τα ταλέντα (Talent) είναι υψηλότερα (το υψηλότερο υποδεικνύεται από M
ή Τ). Επίσης, τα σημεία όπου υπερτερούν οι βαθμολογίες στην ελεύθερη (Normative) ή στην
υποχρεωτική (Ipsative) επιλογή (N ή I, αναλόγως).

Προφίλ επαγγελματικών ιδιοτήτων
Το προφίλ επαγγελματικών ιδιοτήτων έχει αναπτυχθεί μέσω βάσεων δεδομένων που
συνδέουν τις πτυχές του ερωτηματολογίου Styles με λεπτομερείς, ανεξάρτητες αξιολογήσεις
εργασιακής απόδοσης. Παρέχει, λοιπόν, τη δυνατότητα πρόβλεψης των δυνατών σημείων και
των περιορισμών του/της Αλεξ Γεωργίου σε 12 καθοριστικούς τομείς εργασιακής απόδοσης.
Τα συστατικά που συνθέτουν τις 12 αυτές επαγγελματικές ιδιότητες περιγράφονται λεκτικά
και δίνονται οι σχετικές βαθμολογίες κάτω από τον τίτλο της καθεμίας επαγγελματικής
ιδιότητας. Η πρόβλεψη ωστόσο, θα πρέπει να πραγματοποιείται στη βάση της ανάλυσης της
θέσης και στη σύνδεσή της με τις σχετικές επαγγελματικές ιδιότητες. Οι υψηλές βαθμολογίες
μπορεί να υποδηλώνουν μία μη ρεαλιστική αντίληψη εαυτού, ενώ οι χαμηλές, αντίθετα, την
αυστηρή αυτοκριτική του ατόμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
διασταυρώσετε τα αποτελέσματα με άλλες πληροφορίες.
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Εισαγωγή

Πρόβλεψη κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος
Η πρόβλεψη του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος παρέχει κάποιες ενδείξεις για τις
συνθήκες, το περιβάλλον και την εργασία που μπορούν να ενισχύσουν ή να αναστείλουν την
επαγγελματική πρόοδο ενός ατόμου. Η πρωτοποριακή έρευνα της Saville Assessment
φανερώνει ότι τα κίνητρα και τα ταλέντα των ανθρώπων αλληλεπιδρούν σημαντικά με την
εργασιακή κουλτούρα και το περιβάλλον, επηρεάζοντας έτσι την αποδοτικότητα και την
απόδοση στην εργασία.

Προσωπικά
κίνητρα

Στοιχεία ενίσχυσης απόδοσης
(Εργασία και περιβάλλον)

Επαγγελματική
ιδιότητα

Προσωπικά
ταλέντα

Στοιχεία παρεμπόδισης απόδοσης
(Εργασία και περιβάλλον)
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Συνοπτικό προφίλ

Σκέψη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Αξιολογικός/ή Sten 6

Αναλυτικός/ή (6); Πραγματιστής/στρια (7); Λογική σκέψη
(5)

Ερευνητικός/ή Sten 6

Εστιάζει στη μάθηση (7); Πρακτική σκέψη (2); Διορατικός/ή
(9)

Ευρηματικός/ή Sten 10

Επινοητικός/ή (10); Αφαιρετική σκέψη (7); Στρατηγική
σκέψη (9)

Επιρροή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Κοινωνικός/ή Sten 6

Διαδραστικός/ή (6); Προσελκυστικός/ή (3); Προβάλλει
εαυτώ (8)

Επιβλητικός/ή Sten 9

Πειστικός/ή (9); Επικοινωνιακός/ή (6); Προκλητικός/ή (10)

Διεκδικητικός/ή Sten 9

Ενεργεί με σκοπό (10); Καθοδηγητικός/ή (8); Ενδυναμώνει
τους άλλους (5)

Προσαρμοστικότητα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ανθεκτικός/ή Sten 6

Σίγουρος/η για τον εαυτό του/της (7); Συγκροτημένος/η
(7); Συνδιαλλακτικός/ή (4)

Ευέλικτος/η Sten 6

Θετικός/ή (8); Εστιάζει στην αλλαγή (6); Δεκτικός/ή σε
σχόλια (3)

Υποστηρικτικός/ή Sten 3

Εστιασμένος/η στους άλλους (4); Συμμετοχικός/ή (3);
Δεκτικός/ή στους άλλους (3)

Αποτελέσματα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ευσυνείδητος/η Sten 2

Αξιόπιστος/η (3); Επιμελής (4); Δεκτικός/ή (1)

Δομημένος/η Sten 2

Οργανωμένος/η (1); Διέπεται από αρχές (3); Δραστήριος/α
(5)

Ενεργοποιημένος/η Sten 8

Δυναμικός/ή (7); Επιχειρηματικός/ή (8); Επίμονος/η (8)
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Αναλυτικό ψυχομετρικό προφίλ — Σύνοψη απαντήσεων

Αυτό το προφίλ παρέχει μια λεπτομερή αξιολόγηση των απαντήσεων που έδωσε ο/η Αλεξ
Γεωργίου στο ερωτηματολόγιο Styles. Στην αρχή δίνεται μια περίληψη των απαντήσεων και
στη συνέχεια μια ανάλυση της δομής του προφίλ. Ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο απάντησε
κάποιος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ερμηνεία του ψυχομετρικού προφίλ του.
Οι τέσσερις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα αποτελέσματα για τις τέσσερις βασικές
ομάδες.

Σύνοψη απαντήσεων

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Τάση συμφωνίας
Συνολικά, πιο θετικός/ή στην αυτοαξιολόγησή του/της από
πολλούς ανθρώπους

Συνέπεια απαντήσεων
Εξαιρετικά συνεπής στην κατάταξη των χαρακτηριστικών

Συμφωνία απαντήσεων ελεύθερης-
υποχρεωτικής επιλογής
Συνολικά, ο βαθμός εναρμόνισης μεταξύ των
βαθμολογιών Ελεύθερης και Υποχρεωτικής επιλογής είναι
υψηλός

Συμφωνία κινήτρων-ταλέντων
Συνολικά, ο βαθμός εναρμόνισης μεταξύ των
βαθμολογιών για τα Κίνητρα και αυτών για τα Ταλέντα
είναι ο τυπικός
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Αναλυτικό ψυχομετρικό προφίλ — Σύνοψη απαντήσεων

Ανάλυση προφίλ

Σύμφωνα με τις εκτεταμένες έρευνες της Saville Assessment, ο καλύτερος δείκτης για την
πρόβλεψη της εργασιακής απόδοσης είναι, σε γενικές γραμμές, η βαθμολογία του δείκτη Sten
(συνδυασμός απαντήσεων ελεύθερης και υποχρεωτικής επιλογής). Παρέχονται επίσης
πληροφορίες για τις λεπτές διαφορές που εντοπίζονται στο προφίλ, οι οποίες είναι μοναδικές
στις εκθέσεις Wave:

Εύρος πτυχών. Όταν το εύρος των βαθμολογιών στις πτυχές για μία διάσταση είναι τρία
Sten ή παραπάνω, αυτό υποδεικνύεται από τη γραμμική σκίαση της βαθμολογίας στη
διάσταση, καθώς και από τις επιμέρους βαθμολογίες των πτυχών που παρουσιάζονται σε
παρένθεση, μετά από τη λεκτική περιγραφή τους.

 - Διαφορά απαντήσεων ελεύθερης-υποχρεωτικής επιλογής. Οι διαφορές τριών Sten
και άνω στις βαθμολογίες ελεύθερης επιλογής (βαθμοί) και υποχρεωτικής επιλογής
(κατάταξη) υποδεικνύονται από τους δείκτες  και , αντίστοιχα. Όταν οι βαθμολογίες στην
υποχρεωτική επιλογή είναι υψηλότερες από αυτές στην ελεύθερη επιλογή, είναι πιθανό το
άτομο να έχει κάνει αυστηρή αυτοκριτική, απαντώντας ελεύθερα στις ερωτήσεις σχετικά με το
ίδιο. Αν οι βαθμολογίες στην ελεύθερη επιλογή είναι υψηλότερες από αυτές στην
υποχρεωτική επιλογή, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το άτομο δεν ήταν ιδιαίτερα αυστηρό στην
κριτική του εαυτού του και είναι πιθανό να υπερέβαλε στις απαντήσεις της ελεύθερης
επιλογής. Αυτές οι διαφορές μάλλον υποδεικνύουν περιοχές που χρήζουν επαλήθευσης,
παρά μια γενική μέτρηση της κοινωνικής επιθυμητότητας.

 - Διαφορά κινήτρων-ταλέντων. Οι διαφορές των τριών Sten και άνω στις βαθμολογίες
κινήτρων και ταλέντων σε μια συγκεκριμένη διάσταση υποδεικνύονται από τους δείκτες  και

, αντίστοιχα. Τέτοιου είδους διαφορές μπορεί να υποδεικνύουν την ανάγκη ανάπτυξης σε
συγκεκριμένους τομείς ή να υποδεικνύουν τομείς όπου η επιρροή του περιβάλλοντος είναι
ιδιαίτερα ισχυρή.
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Αναλυτικό ψυχομετρικό προφίλ - Ομάδα: Σκέψη

Σκέψη

Αξιολογικός/ή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Αναλυτικός/ή Sten 6

δείχνει κάποιο ενδιαφέρον στην ανάλυση πληροφοριών
(5); κάνει διερευνητικές ερωτήσεις σε μέτριο βαθμό (5);
τείνει να ψάχνει για λύσεις στα προβλήματα (7)

Πραγματιστής/στρια Sten 7

πιθανό να μπορεί να επικοινωνήσει καλά με τον γραπτό
λόγο (7); δείχνει μέτριο ενδιαφέρον για τη λογική ενός
επιχειρήματος (5); εξετάζει τα δεδομένα διεξοδικά (7)

Λογική σκέψη Sten 5

του/της αρέσει να εργάζεται με αριθμητικά δεδομένα όσο
και στους άλλους (6); δείχνει μάλλον μικρό ενδιαφέρον για
την τεχνολογία πληροφορικής (4); είναι μέτρια πιθανό να
βασίσει τις αποφάσεις του/της μόνο στα δεδομένα (6)

Ερευνητικός/ή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Εστιάζει στη μάθηση Sten 7

δείχνει μάλλον μικρό ενδιαφέρον να ενημερώνεται για
νέα πράγματα (4); μαθαίνει γρήγορα (7); προτιμά να
μαθαίνει διαβάζοντας (7)

Πρακτική σκέψη Sten 2

δείχνει μάλλον λιγότερο ενδιαφέρον για πρακτική εργασία
απ' ό,τι οι άλλοι (4); ενδιαφέρεται πολύ λίγο να μαθαίνει
κάνοντας πράγματα (1); δίνει λίγη σημασία στην κοινή
λογική (4)

Διορατικός/ή Sten 9

βρίσκει συχνά τρόπους να βελτιώνει τα πράγματα (8);
εντοπίζει πολύ γρήγορα την ουσία ενός προβλήματος (9);
εμπιστεύεται τη διαίσθηση στις αποφάσεις του/της (8)

Ευρηματικός/ή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Επινοητικός/ή Sten 10

παράγει πολλές ιδέες (10); παράγει πολύ πρωτότυπες
ιδέες (10); πιθανό να επιλέξει ριζοσπαστικές λύσεις (8)

Αφαιρετική σκέψη Sten 7

καλός/ή στην ανάπτυξη θεωρητικών εννοιών (7);
εφαρμόζει συχνά θεωρίες (7); δείχνει κάποιο ενδιαφέρον
για τη μελέτη των βασικών αρχών των πραγμάτων (6)

Στρατηγική σκέψη Sten 9

δείχνει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη στρατηγικών (7);
έχει την τάση να βλέπει τα πράγματα πολύ
μακροπρόθεσμα (9); αναπτύσσει ένα ξεκάθαρο όραμα για
το μέλλον (8)
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Αναλυτικό ψυχομετρικό προφίλ - Ομάδα: Επιρροή

Επιρροή

Κοινωνικός/ή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Διαδραστικός/ή Sten 6

σχετικά ζωντανός άνθρωπος (6); κάπως ομιλητικός/ή (6);
επιθυμεί σε μέτριο βαθμό να δικτυώνεται (6)

Προσελκυστικός/ή Sten 3

θέλει περισσότερο χρόνο από άλλους για να δημιουργήσει
επαφή (4); ελάχιστα ενδιαφέρεται να κάνει καλή πρώτη
εντύπωση (2); κάνει νέους φίλους με κάποια άνεση (5)

Προβάλλει εαυτώ Sten 8

είναι συχνά το επίκεντρο της προσοχής (10); κάπως
μετριόφρων σχετικά με τα επιτεύγματά του/της (6); έχει σε
μέτριο βαθμό την ανάγκη για έπαινο (6)

Επιβλητικός/ή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Πειστικός/ή Sten 9

πάρα πολύ πειστικός/ή (9); εκφράζει τις απόψεις του/της
με αυτοπεποίθηση (8); προσπαθεί να πετύχει την
καλύτερη συμφωνία (7)

Επικοινωνιακός/ή Sten 6

δεν έχει πρόβλημα να κάνει παρουσιάσεις στον βαθμό που
το κάνουν και οι περισσότεροι (6); εξηγεί τα πράγματα
σχετικά καλά (6); έχει μια σχετική άνεση να κάνει νέες
γνωριμίες (6)

Προκλητικός/ή Sten 10

εκφράζει τη διαφωνία του/της χωρίς τον παραμικρό
δισταγμό (9); αμφισβητεί σε μεγάλο βαθμό τις ιδέες των
άλλων (9); εμπλέκεται σε αντιπαραθέσεις ιδιαίτερα συχνά
(9)

Διεκδικητικός/ή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ενεργεί με σκοπό Sten 10

παίρνει γρήγορα αποφάσεις (8); μπορεί να αναλάβει την
ευθύνη για σημαντικές αποφάσεις (8); έχει πολύ σταθερές
απόψεις για όλα τα ζητήματα (10)

Καθοδηγητικός/ή Sten 8

τείνει να αναλαμβάνει ηγετικούς ρόλους (7); συντονίζει
τους άλλους καλά (7); επιδιώκει σε μεγάλο βαθμό να έχει
τον έλεγχο των πραγμάτων (9)

Ενδυναμώνει τους άλλους Sten 5

δείχνει μάλλον μικρό ενδιαφέρον στο να κινητοποιεί τους
άλλους (3); εμπνέει τους άλλους (7); ενθαρρύνει τους
άλλους ως έναν βαθμό (5)
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Αναλυτικό ψυχομετρικό προφίλ - Ομάδα: Προσαρμοστικότητα

Προσαρμοστικότητα

Ανθεκτικός/ή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Σίγουρος/η για τον εαυτό του/της Sten 7

επιδεικνύει αυτοπεποίθηση σε μέτριο βαθμό (5);
αισθάνεται ότι μπορεί να ελέγξει το μέλλον του/της (8);
εκτιμά τον εαυτό του/της (7)

Συγκροτημένος/η Sten 7

σπάνια είναι νευρικός/ή κατά τη διάρκεια σημαντικών
γεγονότων (7); είναι σχετικά ήρεμος/η πριν από σημαντικά
γεγονότα (6); αντεπεξέρχεται καλά όταν εργάζεται υπό
πίεση (7)

Συνδιαλλακτικός/ή Sten 4

αντιμετωπίζει σχετικά καλά ανθρώπους που είναι
αναστατωμένοι (5); μάλλον δεν του/της αρέσουν οι
επαφές με θυμωμένους ανθρώπους (4); νιώθει λιγότερο
από αρκετούς ανθρώπους την ανάγκη να επιλύει
διαφορές (4)

Ευέλικτος/η 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Θετικός/ή Sten 8

πιθανό να δει τα πράγματα αισιόδοξα (8); ανακάμπτει
ικανοποιητικά γρήγορα από αναποδιές (5); ιδιαίτερα
ευδιάθετος/η (9)

Εστιάζει στην αλλαγή Sten 6

δέχεται τις αλλαγές τόσο πρόθυμα όσο και οι περισσότεροι
άνθρωποι (6); αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα
ικανοποιητικά (6); δέχεται τις νέες προκλήσεις τόσο
πρόθυμα όσο και οι άλλοι (6)

Δεκτικός/ή σε σχόλια Sten 3

λιγότερο δεκτικός/ή σε σχόλια απ' ό,τι οι περισσότεροι
άνθρωποι (2); μέτρια πιθανό να ζητήσει από άλλους
κριτική για τις μεθόδους του/της (6); ζητάει σχόλια για την
απόδοσή του/της μάλλον σπάνια (4)

Υποστηρικτικός/ή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Εστιασμένος/η στους άλλους Sten 4

λιγότερο συμπονετικός/ή από αρκετούς (4); απίθανο να
ακούει με προσοχή για ώρα (2); ενδιαφέρεται να
καταλάβει γιατί οι άνθρωποι κάνουν ό,τι κάνουν (7)

Συμμετοχικός/ή Sten 3

δεν έχει το ομαδικό πνεύμα που έχουν οι άλλοι (2);
λαμβάνει κάπως υπόψη τις απόψεις των άλλων (5);
μάλλον απίθανο να εμπλέξει άλλους σε διαδικασίες
αποφάσεων (4)

Δεκτικός/ή στους άλλους Sten 3

φαίνεται να νοιάζεται λιγότερο για τους άλλους (3);
σχετικά ανεκτικός/ή (5); έχει την τάση σε μέσο βαθμό να
εμπιστεύεται τους ανθρώπους (5)
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Αναλυτικό ψυχομετρικό προφίλ - Ομάδα: Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Ευσυνείδητος/η 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Αξιόπιστος/η Sten 3

ενδιαφέρεται για την τήρηση των προθεσμιών λιγότερο
απ' ό,τι αρκετοί άνθρωποι (3); λιγότερο ακριβής στην ώρα
του/της απ' ό,τι πολλοί άνθρωποι (4); κάποιες φορές είναι
διατεθειμένος/η να αφήσει κάποιες εργασίες ημιτελείς (4)

Επιμελής Sten 4

εστιάζει ελάχιστα στις λεπτομέρειες (2); λιγότερο επιμελής
από πολλούς ανθρώπους (4); εξασφαλίζει ένα
ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας (6)

Δεκτικός/ή Sten 1

αποφεύγει ιδιαίτερα να ακολουθεί κανόνες (1);
απεχθάνεται να τηρεί διαδικασίες (2); είναι
διατεθειμένος/η κάποιες φορές να λάβει αποφάσεις που
ενέχουν ρίσκο (4)

Δομημένος/η 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Οργανωμένος/η Sten 1

λιγότερο καλά οργανωμένος/η απ' ό,τι οι περισσότεροι
άνθρωποι (2); απεχθάνεται να κάνει σχέδια για το μέλλον
(2); θέτει προτεραιότητες σε μικρότερο βαθμό απ' ό,τι οι
περισσότεροι άνθρωποι (1)

Διέπεται από αρχές Sten 3

εστιάζει λιγότερο από κάποιους ανθρώπους σε ζητήματα
ηθικής (4); δίνει λιγότερη σημασία σε θέματα
εμπιστευτικότητας από πολλούς ανθρώπους (3); δίνει
σχετικά μικρή σημασία στην τήρηση των δεσμεύσεών
του/της (4)

Δραστήριος/α Sten 5

εργάζεται με μέτρια γρήγορους ρυθμούς (5); αποδίδει
καλά όταν έχει πολλή δουλειά (7); μάλλον προτιμά να
ασχολείται μόνο με μία εργασία κάθε φορά (4)

Ενεργοποιημένος/η 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Δυναμικός/ή Sten 7

καλός/ή στο να πραγματοποιεί αυτά που θέλει (7); σπεύδει
να θέσει τα πράγματα σε κίνηση (7); μέτρια δραστήριος/α
(6)

Επιχειρηματικός/ή Sten 8

είναι πιθανό να αναγνωρίσει επαγγελματικές ευκαιρίες
(8); το ενδιαφέρον του/της προσανατολίζεται στις
πωλήσεις (8); τόσο ανταγωνιστικός/ή όσο και οι
περισσότεροι άνθρωποι (6)

Επίμονος/η Sten 8

θέλει να επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα (8); αρκετά
φιλόδοξος/η (7); το πιθανότερο είναι να επιμείνει όταν
βρεθεί σε δύσκολες καταστάσεις (8)
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Συνοπτικό ψυχομετρικό προφίλ
Τάση συμφωνίας (7)   Συνέπεια (9)   Συμφωνία N-I (7)   Συμφωνία M-T (6)  

Εμφάνιση μεγαλύτερης διαφοράς 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Διαφορές

Σκ
έψ

η

Αναλυτικός/ή

Πραγματιστής/στρια

Λογική σκέψη

Εστιάζει στη μάθηση

Πρακτική σκέψη

Διορατικός/ή

Επινοητικός/ή

Αφαιρετική σκέψη

Στρατηγική σκέψη

Επ
ιρ

ρο
ή

Διαδραστικός/ή

Προσελκυστικός/ή

Προβάλλει εαυτώ

Πειστικός/ή

Επικοινωνιακός/ή

Προκλητικός/ή

Ενεργεί με σκοπό

Καθοδηγητικός/ή

Ενδυναμώνει τους άλλους

Π
ρο

σα
ρμ

οσ
τι

κό
τη

τα

Σίγουρος/η για τον εαυτό
του/της

Συγκροτημένος/η

Συνδιαλλακτικός/ή

Θετικός/ή

Εστιάζει στην αλλαγή

Δεκτικός/ή σε σχόλια

Εστιασμένος/η στους άλλους

Συμμετοχικός/ή

Δεκτικός/ή στους άλλους

Α
π

οτ
ελ

έσ
μα

τα

Αξιόπιστος/η

Επιμελής

Δεκτικός/ή

Οργανωμένος/η

Διέπεται από αρχές

Δραστήριος/α

Δυναμικός/ή

Επιχειρηματικός/ή

Επίμονος/η
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Προφίλ επαγγελματικών ιδιοτήτων

Αυτό το προφίλ συνοψίζει τις περιοχές με τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη πιθανότητα
απόδοσης για τον/την Αλεξ Γεωργίου. Οι μετρήσεις των επαγγελματικών ιδιοτήτων έχουν
αναπτυχθεί με βάση τις εκτεταμένες διεθνείς βάσεις δεδομένων της Saville Assessment, οι
οποίες συνδέουν το μοντέλο Wave με την εργασιακή απόδοση.

Επαγγελματική ιδιότητα Βαθμολογία / Δυναμικό

Επ
ίλ

υσ
η 

π
ρο

β
λη

μά
τω

ν

Αξιολόγηση προβλημάτων
Εξέταση πληροφοριών (8); Τεκμηρίωση
δεδομένων (6); Ερμηνεία δεδομένων (6)

                        7            

Σχετικά υψηλή
δυναμικό υψηλότερο του 75%
των επαγγελματιών

Διερεύνηση ζητημάτων
Ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης (6); Υιοθέτηση
πρακτικών προσεγγίσεων (3); Διεισδυτική
ματιά (10)

                        7            

Σχετικά υψηλή
δυναμικό υψηλότερο του 75%
των επαγγελματιών

Δημιουργία καινοτομίας
Παραγωγή ιδεών (10); Διερεύνηση
δυνατοτήτων (9); Ανάπτυξη στρατηγικών (9)

                                   10

Εξαιρετικά υψηλή
δυναμικό υψηλότερο του 99%
των επαγγελματιών

Επ
ιρ

ρο
ή 

αν
θρ

ώ
π

ω
ν

Δημιουργία σχέσεων
Αλληλεπίδραση με ανθρώπους (5);
Δημιουργία επαφής (3); Εντυπωσιασμός
ανθρώπων (8)

                5                    

Μέση
δυναμικό υψηλότερο του 40%
των επαγγελματιών

Διαβίβαση πληροφοριών
Πειστικότητα (8); Διατύπωση πληροφοριών
(6); Αμφισβήτηση ιδεών (10)

                                9    

Πολύ υψηλή
δυναμικό υψηλότερο του 95%
των επαγγελματιών

Παροχή ηγεσίας
Λήψη αποφάσεων (10); Ηγετικές ικανότητες
(8); Ενδυνάμωση ανθρώπων (5)

                                9    

Πολύ υψηλή
δυναμικό υψηλότερο του 95%
των επαγγελματιών

Π
ρο

σα
ρμ

ογ
ή 

με
θό

δω
ν

Επίδειξη ανθεκτικότητας
Προβολή αυτοπεποίθησης (7); Επίδειξη
αυτοκυριαρχίας (7); Επίλυση διενέξεων (3)

                    6                

Μέση
δυναμικό υψηλότερο του 60%
των επαγγελματιών

Προσαρμογή σε αλλαγές
Θετική σκέψη (7); Υιοθέτηση αλλαγών (6);
Αποδοχή σχολίων (3)

                    6                

Μέση
δυναμικό υψηλότερο του 60%
των επαγγελματιών

Παροχή υποστήριξης
Επίδειξη κατανόησης (3); Ομαδική εργασία (2);
Εκτίμηση ανθρώπων (3)

    2                                

Πολύ χαμηλή
δυναμικό υψηλότερο του 5% των
επαγγελματιών

Επ
ίτ

ευ
ξη

 α
π

οτ
ελ

εσ
μά

τω
ν

Επεξεργασία λεπτομερειών
Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων (2); Έλεγχος
πραγμάτων (3); Τήρηση διαδικασιών (1)

1                                    

Εξαιρετικά χαμηλή
δυναμικό υψηλότερο του 1% των
επαγγελματιών

Οργάνωση καθηκόντων
Διαχείριση καθηκόντων (1); Τήρηση αρχών
(2); Παραγωγικότητα αποτελεσμάτων (4)

1                                    

Εξαιρετικά χαμηλή
δυναμικό υψηλότερο του 1% των
επαγγελματιών

Επιδίωξη επιτυχίας
Ανάληψη δράσης (8); Εκμετάλλευση
ευκαιριών (8); Εμμονή στους στόχους (9)

                                9    

Πολύ υψηλή
δυναμικό υψηλότερο του 95%
των επαγγελματιών
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Πρόβλεψη κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις πλευρές του εργασιακού περιβάλλοντος που είναι πιθανό να
ενισχύσουν ή να αναστείλουν την επαγγελματική πρόοδο του/της Αλεξ Γεωργίου, με βάση τις
εκτεταμένες έρευνες της Saville Assessment για τη σχέση της εργασιακής κουλτούρας με την
εργασία:

Στοιχεία ενίσχυσης απόδοσης
όπου ενθαρρύνονται η δημιουργικότητα και η καινοτομία και είναι ευπρόσδεκτες οι
ριζοσπαστικές ιδέες και λύσεις

όπου οι ένθερμες συζητήσεις εκτιμώνται και οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να
αμφισβητήσουν ιδέες, να διαφωνήσουν και να μιλήσουν ανοιχτά

όπου τα άτομα καλούνται να αναλάβουν ευθύνες για σημαντικές αποφάσεις και η
αποφασιστικότητα είναι επιθυμητό χαρακτηριστικό

όπου εκτιμάται ιδιαίτερα η ικανότητα να εντοπίζει κανείς τη ρίζα του προβλήματος και
να βρίσκει άμεσα λύσεις

όπου ενθαρρύνεται η ανάπτυξη θεωρητικών ιδεών και εννοιών

όπου τονίζονται η επίτευξη αποτελεσμάτων και η αποφασιστικότητα για επιτυχία, και
οι εργαζόμενοι ανταμείβονται όταν πετυχαίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα

όπου δίνεται έμφαση στη στρατηγική, είναι επιθυμητό να υπάρχει ξεκάθαρο όραμα για
το μέλλον και η ικανότητα στρατηγικής σκέψης εκτιμάται ιδιαίτερα

όπου εκτιμώνται το εμπορικό πνεύμα και η επιχειρηματικότητα και τονίζεται η
ανεύρεση επιχειρηματικών ευκαιριών και η επικράτηση έναντι του ανταγωνισμού

Στοιχεία παρεμπόδισης απόδοσης
όπου επικρατούν οι συμβατικές στάσεις και οι παραδοσιακές προσεγγίσεις απέναντι
στα πράγματα, και τα άτομα δεν ενθαρρύνονται να παράγουν νέες ιδέες

όπου η διαφωνία γίνεται δεκτή με απροθυμία και δεν επιτρέπεται η αμφισβήτηση
ιδεών και η έκφραση διαφωνιών

όπου τις μεγάλες αποφάσεις τις παίρνουν άλλοι και δεν υπάρχει δυνατότητα επιρροής
των αποτελεσμάτων

όπου ελάχιστη αξία δίνεται σε νέες ιδέες και πιθανές βελτιώσεις

όπου το ενδιαφέρον για την εφαρμογή νέων ιδεών και μοντέλων είναι μικρό και
θεωρείται πολυτέλεια η εξερεύνηση διαφορετικών επιλογών και δυνατοτήτων

όπου δεν υπάρχει παρότρυνση για την επίτευξη σπουδαίων αποτελεσμάτων και τα
άτομα σπάνια επιμένουν στις δυσκολίες

όπου η εστίαση είναι βραχυπρόθεσμη και όχι μακροπρόθεσμη, ούτε στρατηγική

όπου δεν επικρατεί επιχειρηματικό, ανταγωνιστικό ή εμπορικό πνεύμα
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