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WPROWADZENIE

Dziękujemy za udział w procesie rekrutacyjnym. Przekazujemy Ci raport z wypełnionego przez Ciebie
kwestionariusza Analizy Extended DISC. Niniejszy raport został zaprojektowany po to by pomóc Ci poznać i
lepiej zrozumieć Twój naturalny styl zachowania.

Raport zawiera opis Twoich naturalnych predyspozycji i talentów, na których możesz bazować rozwijając swój
potencjał oraz zdobywając nowe umiejętności. Analizujac swój wynik pamiętaj, że nie ma złych i dobrych stylów
zachowań. Każdy z nich ma swoje dobre strony, wspierające naszą efektywność i obszary zachowań, które w
pewnych sytuacjach mogą być mniej przydatne. Mamy nadzieję, iż informacje zawarte w tym raporcie pomogą
Ci stworzyć optymalny plan rozwoju Twoich umiejętności.

Raport opisuje naturalny styl zachowania danej osoby, czyli zachowania, które kosztują najmniej energii
i wysiłku, wymagają najmniejszej koncentracji i zwykle są dla tej osoby najprzyjemniejsze. Jest to sposób, w jaki
zazwyczaj reagujemy, gdy nie ma czasu na racjonalną dogłębną analizę sytuacji. Nasz naturalny styl
zachowania jest szczególnie widoczny w sytuacjach znacznej presji, gdy nasza zdolność do dopasowania
zachowania została ograniczona.

Prezentowane treści są wypadkową odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu analizy
behawioralnej Extended DISC. Mamy nadzieję, że znajdziesz tu źródło informacji przydatnych do
doskonalenia Twojej skuteczności osobistej i zawodowej.

Analiza Extended DISC nie opisuje pełnej osobowości człowieka i nie powinna być stosowana w tym celu.
Raport nie opisuje inteligencji, umiejętności zawodowych, zdobytej wiedzy lub doświadczenia.

Życzymy przyjemnej lektury!
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 Opis naturalnego stylu zachowania

 

W kolejnej części Raportu znajduje się obszerny opis naturalnych zachowań i potrzeb specyficznych dla osób o
podobnym do Twojego stylu zachowań. Przeczytaj uważnie ten opis i zastanów się, które informacje są dla
Ciebie szczególnie istotne.

Atrybuty

Towarzyski, otwarty, ma pozytywny wpływ na innych, spokojny, rzeczowy, niewymagający, wyważony,
skoncentrowany, niezależny, uczuciowy, lubiący pracę w zespole, pomocny.

Czynniki motywujące

Respondent ceni dobre relacje w zespole, jest gotów poświęcić czas na ich budowanie. Chce być współtwórcą
pogodnej, pozytywnej atmosfery. Lubi wyróżnienia, ale nie pochlebstwa. Ceni bezpieczeństwo i stabilność, myśli
w kategoriach długofalowych.

Stara się unikać

Chociaż uczestnik badania pragnie pracować niezależnie, nie jest jednak gotowy do podejmowania ryzyka, czy
też decydowania w nagłych przypadkach. Nie jest pierwszym, który podejmowałby się rozwiązywania
niekonwencjonalnych, a wręcz ryzykownych zadań. Może mieć kłopoty w szczerej i bezpośredniej komunikacji z
innymi, z reguły we wszystkich kwestiach stara się doszukiwać pozytywnych aspektów.

Styl komunikacji

Chociaż jest bardzo koleżeński i znajduje uznanie wśród innych, zdarza mu się czasami wywoływać
niezrozumienia przywołując w rozmowie jakieś nieprzyjemne kwestie. Postępowanie takie może pozostawiać po
sobie złe wrażenie. Potrafi zachowywać się godnie, pozostawać w tle, prezentować swoje opinie, kiedy jest o to
proszony.

Refleksje i wnioski
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Czynniki motywujące

Ta część opisuje elementy, które mogą Cię motywować. Im więcej tego typu elementów w Twoim otoczeniu, tym
większy będzie poziom Twojej motywacji.

Dobre relacje z ludźmi
Możliwość niesienia pomocy, bycia użytecznym
Pozytywne dyskusje
Otwarta i bezpieczna atmosfera
Dużo zachęty
Brak kłótni w pracy
Zespół, w którym wszyscy sobie pomagają
Szczęśliwi ludzie
Wspólna praca
Bycie docenianym jako osoba
Rozsądny, zaplanowany rozwój
Praca dla wspólnego dobra

Wybierz 2-3 czynniki motywujące, które są dla Ciebie szczególnie istotne w środowisku pracy

Mocne strony

Zachowania wymienione poniżej stanowią Twoje naturalne mocne strony.

Zachęca ludzi do uczestnictwa
Poszukuje sposobów poprawy satysfakcji z pracy
Utrzymuje dobrą atmosferę
Dba o wszelkie relacje międzyludzkie
Chce pomagać innym
Jest godnym zaufania członkiem zespołu
Buduje zaufanie
Jest otwarty, ale zadaje pytania
Słucha, potrafi postawić się na czyimś miejscu
Nie chce wszystkiego kontrolować
Dba o przyjaciół
Myśli o innych

Jakie są Twoje najważniejsze atuty?
Jak je wykorzystujesz na swoim stanowisku pracy?
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Preferowana rola w zespole

W tej częsci raportu znajdziesz informacje na temat typowych ról, które swobodnie przyjmuje w zespole osoba o
podobnym do Twojego stylu. 

Uczestnik

Uczestnik jest miłym i przyjaznym rozmówcą, który lubi przebywać w znanej sobie grupie. Lubi wymienić myśli i
odczucia, zanim przejdzie do działania. Uważa za istotne, aby wszyscy w grupie mieli szanse na wykazanie się
oraz na dzielenie się swoimi odczuciami. Członkowie zespołu uważają go za osobę łatwą w kontakcie i uczciwą
wobec wszystkich, lecz równocześnie nie wyrażającą tak naprawdę swojej szczerej opinii. W rzeczywistości jest
dla niego bardzo nieprzyjemne poruszanie negatywnych kwestii mogących urazić drugą osobę, szczególnie gdy
argumenty muszą być uzasadnione. Lubi działać wspólnie i być razem z innymi. Nie przeszkadza mu, jeżeli musi
pokazywać coś, pomagać lub słuchać członków zespołu. Osiąganie własnych korzyści nie jest dla niego aż tak
istotne jak fakt, że grupa dobrze ze sobą pracuje. Z pewnością nie chce decydować w kwestiach dotyczących
poszczególnych członków zespołu.

Postawa w stosunku do pracy w grupie

Nadzwyczaj ważny i efektywny sposób pracy
Sposób, który gwarantuje, że każdy robi to co powinien
Troszczy się o to, żeby grupa trzymała się razem

Postęp osiągany przez grupę

Bierze pod rozwagę wszystkie możliwe opinie
Sprawiedliwie traktuje ludzi
Poświęca dużo czasu na dyskusję i wymianę poglądów

Rola jako osoby podejmującej decyzje

Podejmuje decyzje, ale dopiero po wysłuchaniu innych
Unika ról związanych z podejmowaniem decyzji
Podejmuje wyważone decyzje

Rola jako osoby wykonującej

Zawsze dotrzymuje danych obietnic
Nie zawsze udaje mu się trzymać z dala od innych
Jest w stanie działać według poleceń z zewnątrz
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