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Wprowadzenie

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza Styles. Raport ten zawiera podsumowanie
informacji zwrotnych na temat Państwa motywów, preferencji, potrzeb i talentów w
poszczególnych obszarach aktywności zawodowej.

Czytając ten raport, proszę pamiętać, że został on oparty na podanych przez Państwa
informacjach w ocenie Styles. Opisuje on więc to, jak Państwo sami siebie postrzegają, a nie
to, jak mogą być Państwo postrzegani przez innych. Niemniej jednak badania pokazują, że
tego typu samoocena jest dobrym predyktorem tego, jakie wyniki będą Państwo uzyskiwać w
miejscu pracy.

Przedstawione informacje dotyczą 12 sekcji. Zostały one pogrupowane w 4 głównych
obszarach: Myślenie, Wpływ, Adaptacja i Wykonanie. Każdy wymiar składa się z 3 aspektów
zachowania (łącznie jest 36 aspektów).

Na uzyskane wyniki składają się Twoje odpowiedzi polegające zarówno na ocenie stwierdzeń,
jak i ich rangowaniu. Wyniki uzyskano na podstawie porównania z międzynarodową grupą
ponad 31 000 specjalistów i menedżerów. Wynik dla każdego wymiaru został przedstawiony
w postaci graficznej na skali 1–10. Punktacja wskazuje, na ile skrajne są wyniki: wyniki 5 i 6 są
typowe dla grupy porównawczej, podczas gdy 1 i 10 są to wyniki skrajne uzyskiwane jedynie
przez 1% osób z grupy porównawczej. Pod nazwą każdej sekcji znajduje się słowny opis 3
aspektów, które składają się na wynik uzyskany w tej sekcji. Duże zróżnicowanie tych opisów
w obrębie sekcji wskazuje na szeroki zakres wyników, co wymaga głębszego zastanowienia i
dyskusji.

O tym raporcie

Informacje zawarte w tym raporcie, dotyczące Państwa motywów, preferencji, potrzeb i
talentów (w porównaniu z innymi osobami) pozostają aktualne przez 12 do 24 miesięcy,
zależnie od okoliczności.

Raport ten został wygenerowany przez system informatyczny Saville Assessment na
podstawie uzyskanych przez Państwa ocen i stanowi odzwierciedlenie udzielonych
odpowiedzi.

Raport ten został wygenerowany elektronicznie. Saville Assessment nie może
zagwarantować, że nie został zmieniony, albo że nie przeprowadzono edycji jego zawartości.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z
wykorzystania niniejszego raportu.

Prawa do wykorzystania tego kwestionariusza posiadają wyłącznie pracownicy,
przedstawiciele i autoryzowani klienci Saville Assessment.
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Profil Psychometryczny
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Oceniający/a - bardzo mało zainteresowany/a
analizowaniem informacji; rzadko dobrze komunikuje
się w formie pisemnej; lubi pracować na danych
liczbowych tak samo jak inni

Dociekliwy/a - bardzo mało zainteresowany/a
nauką nowych rzeczy; nie lubi konieczności szybkiego
uczenia się; bardzo rzadko poświęca uwagę stałemu
wprowadzaniu poprawek

Obdarzony/a wyobraźnią - generuje bardzo
niewiele pomysłów; bardzo rzadko skupia się na
opracowywaniu koncepcji; bardzo mało
zainteresowany/a opracowywaniem strategii
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Towarzyski/a - wyjątkowo pełny/a życia;
potrzebuje trochę czasu, żeby nawiązać relacje; bardzo
często znajduje się w centrum uwagi

Mający/a wpływ - wyjątkowo przekonywujący/a;
bardzo swobodnie prowadzi prezentacje; otwarcie
wyraża sprzeciw

Asertywny/a - gotowy/a ponosić
odpowiedzialność za poważne decyzje; niezbyt
skłonny/a do przyjmowania roli przywódcy; nie
przejawia zainteresowania szukaniem sposobów na
motywowanie innych
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Odporny/a - wyjątkowo pewny/a siebie; rzadko
denerwuje się podczas ważnych wydarzeń; czuje się
nieswojo mając do czynienia ze zmartwionymi ludźmi

Elastyczny/a - miewa optymistyczne podejście; ma
gorsze nastawienie wobec zmian niż wiele ludzi;
informacje zwrotne na swój temat przyjmuje
umiarkowanie dobrze

Wspierający/a innych - zdecydowanie mniej
empatyczny/a niż większość ludzi; zdecydowanie mniej
nastawiony/a na pracę zespołową niż inni; na potrzeby
innych zważa zdecydowanie mniej niż inne osoby
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Sumienny/a - wywiązywaniem się z terminów
przejmuje się tak samo jak większość ludzi; bardzo mało
uwagi poświęca dopracowaniu szczegółów; bardzo
mało skłonny/a do przestrzegania reguł

Uporządkowany/a - nieco gorzej
zorganizowany/a niż wielu ludzi; nie lubi planować;
pracuje w umiarkowanie szybkim tempie

Zdeterminowany/a - ma wyjąktowo dużą
potrzebę działania; skutecznie rozpoznaje okazje
biznesowe; wyjątkowo silnie zależy mu/jej na osiąganiu
ponadprzeciętnych wyników
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Przewidywane Dopasowanie do Kultury Organizacyjnej

W oparciu o prowadzone przez Saville Assessment szeroko zakrojone badania wykazujące
powiązania pomiędzy indywidualnymi stylami zawodowymi a kulturą organizacyjną raport ten
wskazuje na te aspekty środowiska pracy, które mogą wzmacniać bądź osłabiać Twoją szansę
osiągnięcia sukcesu:

Czynniki Sprzyjające
gdzie jest wiele okazji, by znajdować się w centrum uwagi i gdzie łatwo jest
eksponować własne osiągnięcia i pozycję

gdzie wysoko ceni się umiejętność przekonywania i gdzie wpływ na innych wywiera
się drogą argumentowania i negocjacji, a nie siłą autorytetu

gdzie promuje się przyjmowanie odpowiedzialności za ważne decyzje i gdzie
umiejętność podejmowania takich decyzji jest ceniona

gdzie ceni się pewność siebie, zachęca się do budowania poczucia własnej wartości i
ponoszenia odpowiedzialności za przydzielone zadania

gdzie panuje bardzo dynamiczna atmosfera i nacisk na aktywne działanie, a ludzie są
nagradzani za przejawianie inicjatywy i działanie nastawione na cel

gdzie wysoko ceni się umiejętność przejrzystego i jednoznacznego wyjaśniania
zagadnień i gdzie jest wiele okazji do oficjalnych wystąpień

gdzie ceni się wyczucie rynku i przedsiębiorczość i gdzie kładzie się nacisk na
rozpoznawanie szans rynkowych i wyprzedzanie konkurencji

gdzie jest wiele okazji, by nawiązywać i rozwijać relacje, a umiejętność budowania
sieci kontaktów jest postrzegana jako kluczowy warunek osiągnięcia sukcesu

Czynniki Niesprzyjające

gdzie osoba zajmuje niskie stanowisko w hierarchii, a jej dokonania nie są dostrzegane

gdzie oddziałuje się poprzez formalne polecenia i kontrolę, a nie przekonywanie i
negocjacje

gdzie podejmowanie ważnych decyzji spoczywa na innych, a możliwość wpływania na
nie jest ograniczona

gdzie pewność siebie uważa się za arogancję i krytykuje się ją, a ludzi zniechęca się do
samodzielnego zarządzania swoimi zadaniami

gdzie otoczenie jest mało dynamiczne, a ludzie nie przejawiają inicjatywy

gdzie stosunkowo małą wagę przywiązuje się do umiejętności klarownego wyjaśniania
i gdzie jest mało okazji do prowadzenia prezentacji

gdzie panuje kultura niekomercyjna, bez atmosfery konkurencji i bez orientacji na zysk

gdzie jest mało okazji do budowania sieci kontaktów
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