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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA

Rezultat stworzonego Profilu Stanowiska sugeruje, że kompetencje wymagane od osoby na tym stanowisku powinny
zawierać zdolność do:

Aktywizowania siebie i innych do wykonywania zadań oraz asystowania tym, którzy nie są naturalnie zmotywowani.·
Zachęcania zarówno siebie jak i innych do koncentracji na osiąganiu celów, realizacji budżetu i rezultatach, pomimo
sprzeciwu, jaki może napotkać.

·

Zachowywania pewności siebie podczas gdy inni okazują pesymizm i zaczynają wątpić, zapewniania
satysfakcjonujących i akceptowalnych rozwiązań w nowych, nieoczekiwanych sytuacjach.

·

Kreowania kultury strategicznego dążenia do doskonałości, zachęcania innych do myślenia długodystansowego i
szukania możliwości dalszego rozwoju.

·

Budowania sieci kontaktów pomiędzy różnymi dyscyplinami, dostarczającej wskazówek odnośnie dostępności
zasobów, zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią.

·

Zapewniania optymalnego przywództwa o ile jest potrzebne, zachęty, szkoleń i wsparcia, aby pomóc innym osiągać
rezultaty i realizować budżet.

·

Aktywne i energiczne podejście do pracy, dokładanie starań by doprowadzić sprawy do końca, jednocześnie radząc
sobie z różnorodnością zadań.

·

Dążenie do zachowania niezależności opinii i podglądów, zachowując silną wolę w sytuacji, gdy bardziej asertywne
osoby mogą próbować tłumić myśli i pomysły innych osób.

·

Profil wskazuje, że na stanowisko to wymagana jest osoba inspirująca, potrafiąca umiejętnie postępować i posiadająca
napęd do osiągania rezultatów. Prawdopodobnie, praca ta wymaga osiągania konkretnych, mierzalnych rezultatów nawet w
sytuacji, gdy ich realizacja spotyka się z opozycją czy oporem. Może istnieć presja czasowa dotycząca dotrzymywania
terminów w środowisku różnorodnych problemów i nieoczekiwanych zakłóceń. Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
to również ważny aspekt tej pracy. Osoba pełniąca tę rolę powinna lubić współzawodnictwo, posiadać wyobraźnię, być
bezpośrednia, umieć wpływać na innych, być przekonywująca, pewna siebie, oraz potrafić wykazywać inicjatywę.
Niezależność, mobilność, aktywność, tempo i autorytet to również czynniki, które mogą być ważne na tym stanowisku.

Należy pamiętać, że przy porównaniu Profilu Osobowego z Profilem Stanowiska należy brać pod uwagę pełną analizę i
wszystkie wnioski, a także, co równie istotne, wszelkie dane biograficzne.

SUGESTIE DLA OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ WYWIAD - OPIS STANOWISKA

Dyrektor Sprzedaży - przykład

Poniższe stwierdzenia mają zastosowanie w odniesieniu do Profilu Stanowiska który został stworzony dla pozycji Dyrektor
Sprzedaży - przykład.

Jeśli zgadza się Pan/ Pani z większością tych stwierdzeń, można sądzić, że Profil Stanowiska stworzony dla tej funkcji
będzie właściwy i odpowiadający rzeczywistym wymaganiom roli.
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Dominacja (Wysokie D)

Głównym wymogiem jest styl zdecydowany i asertywny.·
Od zwycięskiego kandydata zasadniczo nie trzeba wymagać osobistej popularności.·
Ważnym wymogiem jest umiejętność narzucania trudnych celów.·
Konieczne jest szybkie i zdecydowane reagowanie na zmiany.·
Gotowość do podejmowania trudnych i czasem niepopularnych decyzji będzie wymagana od osoby na tym stanowisku.·

Komunikacja (Wysokie K)

Posiadanie umiejętności liderskich i motywacyjnych jest konieczne by odnieść sukces pełniąc tę funkcję.·
Kandydaci lub wybrane osoby, które będą w stanie tworzyć i zachowywać znaczące relacje interpersonalne będą mieć
istotną przewagę.

·

Od osoby na tym stanowisku będzie się oczekiwać stworzenia pozytywnej i przyjaznej atmosfery w miejscu pracy.·
Stanowisko to najlepiej nadaje się dla osób potrafiących naturalnie i chętnie współpracować z innymi.·
Umiejętności motywowania i wywierania wpływu są u wybranych osób nieodzowne.·

Stabilizacja (Niskie S)

Mobilność i niecierpliwe dążenie do wyników będzie zaletą faworyzowanych kandydatów.·
Na stanowisko to pasują osoby czujne i elastyczne przy wykonywaniu zadań i zleceń.·
Samokrytyka i poszukiwanie winy pasuje do kandydatów na to stanowisko.·
Kandydaci swobodni, cierpliwi i na luzie prawdopodobnie będą odnosić mniejsze sukcesy w tej roli.·
Ogólnie, istotne jest by wybrana osoba nie była zadowolona ze status quo oraz ustalonych praktyk i procedur.·

Adaptacja (Niskie A)

Kandydaci, którzy nie są przywiązani do precedensów lub reguł, a którzy potrafią podchodzić do rozwiązywanych
problemów w sposób niekonwencjonalny będą postrzegani jako posiadający cechy korzystne dla tego stanowiska.

·

Ścisłe trzymanie się strategii, zasad i procedur będzie ograniczające dla działania w tym ogólnie nieustrukturyzowanym
środowisku pracy.

·

Wytrwałość, kreatywność i chęć myślenia w sposób niestandardowy będą korzystne dla osób ubiegających się o tę
rolę.

·

Styl innowacyjny połączony ze zdecydowanymi opiniami na swój temat i tendencją do angażowania się w to, co
nietypowe to czynniki, które często będą decydować o powodzeniu lub niepowodzeniu.

·

Ostrożność i konserwatywność mogą okazać się czynnikami hamującymi działania dla osób na tym stanowisku.·
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