
Raport dopasowania do środowiska pracy
Jan Kowalski

Work   
Strengths



Przewidywane Dopasowanie do Kultury Organizacyjnej

Opierając się na badaniach firmy Saville Assessment nad zależnością między kulturą
organizacyjną a indywidualnym stylem pracy, przedstawiamy te aspekty środowiska pracy,
które mogą sprzyjać lub osłabiać szanse na osiągnięcie sukcesu, które ma Pan/Pani Jan
Kowalski.

Czynniki Sprzyjające

gdzie wysoko ceni się umiejętność szybkiego dotarcia do sedna sprawy i wskazania
rozwiązań problemu

gdzie ceni się zamiłowanie do ożywionej dyskusji i gdzie zachęca się do
kwestionowania koncepcji, oponowania i otwartego wyrażania obiekcji

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

gdzie panuje atmosfera zorientowania na wynik, dąży się do sukcesu za wszelką
cenę, a ludzie są nagradzani za osiąganie ponadprzeciętnych efektów

gdzie promuje się kreatywność i innowacyjność oraz wysoko ceni radykalne pomysły
i rozwiązania

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

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

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

Czynniki Niesprzyjające

gdzie nie przywiązuje się dużej wagi do analizowania zagadnień pod innym kątem i
szukania udoskonaleń

gdzie źle postrzega się odmienność zdania, kwestionowanie przyjętych koncepcji i
głośne wyrażanie sprzeciwu

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

gdzie dążenie do osiągania ponadprzeciętnych wyników jest małe, a ludzie rzadko są
wytrwali w obliczu trudności

gdzie przeważają postawy konwencjonalne, stosowane są tradycyjne metody
działania i od nikogo nie oczekuje się świeżych pomysłów

gdzie otoczenie jest mało dynamiczne, a ludzie nie przejawiają inicjatywy

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

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

Raport ten oparty jest na wynikach kwestionariusza Work Strengths, który bada
indywidualne mocne strony w kluczowych obszarach zawodowych.

Wyniki uzyskano na podstawie porównania z międzynarodową grupą ponad 14 000
specjalistów i menedżerów.

Ponieważ kwestionariusz jest oparty na samoocenie, uzyskane wyniki odzwierciedlają to,
jak badana osoba postrzega siebie. Nasze obszerne badania wykazują, że jest to dobry
wskaźnik tego, jak ludzie funkcjonują w pracy. Niemniej jednak, interpretując te dane,
należy wziąć pod uwagę subiektywną naturę tej oceny.

Należy pamiętać, że informacje zawarte w tym raporcie są poufne i należy dołożyć
wszelkich starań, aby przechowywać go w bezpiecznym miejscu.

Informacje zawarte w tym raporcie pozostają dobrym odzwierciedleniem samooceny
osoby badanej przez 12 do 24 miesięcy, zależnie od okoliczności.

Raport ten został wygenerowany przez system informatyczny Oasys firmy Saville
Assessment na podstawie ocen uzyskanych przez respondenta i stanowi odzwierciedlenie
udzielonych przez niego 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.

Ocena ta przeznacona jest do użytku tylko przez pracowników, przedstawicieli i
autoryzowanych klientów Saville Assessment.
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