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Výsledky Worktestu
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Jméno: DEMO manažer 1(muž)

Firma (ve které pracujete): worktest
Pracovní pozice: manžer
Telefon: 1234567
Email: ed@worktest.cz

CELKOVÉ HODNOCENÍ

ZÁKLADNÍ PROFIL JEDINCE

MAPA KOMPETENCÍ zahrnuje výčet a
kombinaci základních hodnotících škál a
charakteristik jedince. Zároveň definuje
potřeby osobního a profesního růstu.
Barometr ukazuje výkon měřený v
reálném čase v porovnání s normou
populace. Výsledek hodnoceného
dosahuje 63.63%, což je KVALITNÍ
potenciál pro výkon pozice. Míra
schopností, dovedností a způsobilostí
hodnocených kompetenčním modelem
OPTIMÁLNĚ SPLŇUJE pracovní
požadavky a očekávání na výkon pozice.
Pro rozvoj sledujte méně rozvinuté
kompetence (šedá a modrá barva v
grafu), u kterých doporučujeme
vzdělávání jedince vhodnými metodami,
či motivačními stimuly.

<50%

50-65%

65-75%

>75%

Morální a etické hodnoty
Motivace výkonu
Psychická stabilita a zvládání zátěže
Styly myšlení, kreativita a koncentrace
Sociální a interpersonální dovednosti
Obchodní a prodejní dovednosti
Výkon, agilita, leadership
63.63%
populace 60.09%

UDRŽET

Technické, manuální způsobilosti
Brzdy a limity výkonu

HLAVNÍ KOMPETENCE
Orientace na cíl

Empatie, intuice

Schopnost hledat jednoduchá řešení

Kooperace

Manažerské schopnosti a dovednosti

Sebenáhled

Autorita přirozená = vůdčí

Zvládání nepříznivých situací

Přesvědčivost

Flexibilita -

Ambice

Sebedůvěra - sebevědomí

Pozitivní myšlení

Well-being

Vytrvalost, odolnost

Syndrom vyhoření, únava

Agilita

Aktivita - proaktivita

MOTIVACE

BENEFITY

VZDĚLÁVÁNÍ

Aktivita, činnost, nasazení

Péče o zaměstnance a výhody

Budování týmu

Chuť se vzdělávat

Vzdělávací a rozvojové benefity

Brainstorming

Profesní růst a rozvoj osobnosti

Volnočasové benefity a příspěvky

Simulace

Odbornost, samostatnost, speciali

Finanční benefity a příspěvky

Rozvoj dovedností cestou agility

Materiální odměny a pobídky

Hmotné a věcné benefity

E- learning a distanční vzděláván

TÝMOVÉ ROLE

ZAMĚŘENÍ

Inovátor = tvůrce, vizionář

Výkon a vztahy

Koordinátor = manažer, šéf

Lidi a zákazníky

Týmový pracovník = humanizátor, op

Administrativa, back office

Realizátor = praktik

Obchod a prodej

Vyhledavač zdojů = zdrojař

Vedení a řízení

Kompletovač, finišer = dotahovač

Péče a podpora

Rozhodování a
organizování

BARVY V GRAFU:

Komunikace

NEROZVINUTÁ (< 50%)

Leadership

Stabilita

DOSTATEČNÁ (50% - 65%)

Řešení problémů

ROZVINUTÁ (65% - 75%)

Spokojenost

DOMINANTNÍ (> 75%)
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