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Dinamika doseganja
ciljev

Samoodgovornost

Delovni elan

Samozaupanje 

Delovna motivacija

Medosebni donosi Družabnost

Prepričljivost

Empatija

Volja do uspeha Predanost

Statusna motivacija

Sistematičnost

Iniciativnost

Odpornost na stres Sprejemanje neuspeha

Vzdržljivost

Čustvena stabilnost

Samozavest

Fleksibilnost

Zadovoljstvo z delom

Testni rezultati iz področja Socialnih kompetenc so glede na izbrani profil podani spodaj:
 Zadostno



DNLA SOCIALNE KOMPETENCE POROČILO ZA DELODAJALCA:  2. DEL
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2. Potreba po Podpori Vodstva: -6 točk, zelo nizka

Potreba po podpori nadrejenega postane pomembna zlasti v primeru novih imenovanj. Izhaja iz pomanjkljivega potenciala pri navedenih faktorjih z  
ozirom na strokovno kompetenco (pomembnost faktorja učinkovitost). če ljudje že dolgo delajo skupaj, potem je lahko potreba po vodstvu tudi  
opazno manjša, se celo približuje ničli. Zato so v primeru, da so potenciali faktorja slabši, tako vodstvo kot tudi člani tima zavestno ali nezavedno  
pozorni na posamezno obnašanje. 

< -3  -3 do -5  -6 do -9 -10 do -12 -13 do -16 -17 do -19 -20 do -22 > -22

     brez majhna pogosta ukrepanje je nujno

3. Pozitivni potencial: 102  točk

Pozitivni potencial se meri za vsak faktor, ki se nahaja na pozitivni strani "OK" ali "zadostno".
Vsak faktor se upošteva posebej (končni rezultat: pomembnost faktorja izraženi potencial).

< 100 točk 100 - 108 točk    109 - 130 točk 131 - 161 točk 162  točk

slabo zadostno dobro zelo dobro  odlično
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4. Stres: 0  točk

Stresna obremenitev do 100 točk po vsej verjetnosti ne bo imela vpliva na te rezultate.
Več kot 100 točk kaže na potrebo po pomoči nadrejenega. 
Višje ravni stresa izjemno močno poudarijo negativne faktorje.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ni vpliva malo vpliva možni vpliv verjeten vpliv znaten vpliv
na rezultat na rezultat na rezultat na rezultat  na rezultat
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Po pričujočih kazalcih je Gospa Janez Novak odgovarjal pravilno, vendar kljub temu nadaljujte previdno. Osredotočite se 
na splošni  strukturirani  intervju, kajti  DNLA služi  zgolj  kot vodnik.  Imate priložnost,  da bolje spoznate številne strani  
njegovega značaja.

V strukturiranem intervjuju se osredotočite na naslednja področja:

Empatija

Pred imenovanjem ali usposabljanji je potrebno skleniti določene razvojne dogovore, pri katerih se bodo upoštevala  
priporočila s strani DNLA.
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Opombe k "Empatiji"

Na področju medčloveških odnosov, zlasti pri delu, je visoka stopnja empatije zelo koristna, ker vam pomaga pri 
interpretaciji signalov, ki jih drugi zavestno ali nezavedno oddajajo.  
Ti  signali  so  lahko,  na  primer,  določeni  verbalni  izrazi,  obrazna  mimika,  geste  ali  toni  glasu.  če  jih  pravilno  
interpretiramo, so nam lahko v pomoč pri ocenjevanju občutkov drugih in prepoznavanju njihovih ciljev in želja. Z 
drugimi besedami, tako se lahko drugim prilagodite.
Včasih se ljudje ne izražajo dovolj jasno oz. se izmikajo. Zaradi tega je prilagajanje drugim še posebej pomembno pri  
svetovalnem delu. Tukaj je pomembno, da razumemo druge že na samem začetku, se pravi, da pri pripravi skrbne 
analize njihovih potreb ne izhajamo zgolj  iz  stvarnih informacij,  pač pa skušamo razumeti  tudi  tisto, kar je bilo  
povedano med vrsticami. 
Dandanes visoka stopnja empatije ni potrebna le pri svetovalnih poklicih, kajti moderni delovni pogoji se v veliki  
meri  opirajo  na timsko delo,  ki  že  samo po sebi  zahteva visoko razvite  komunikacijske  sposobnosti.  Z  drugimi  
besedami, odvisni smo od prispevka drugih. "Drugi" pomenijo nadrejene z njihovimi zahtevami in idejami, kako naj 
delo poteka; kolege v timu ali sosednje oddelke, ki delujejo v svojem lastnem okolju in imajo svoje cilje. če opazite,  
da kdaj take "signale" razumete narobe, potem se lahko drugi počutijo nerazumljene in komunikacija trpi. Možni  
vzroki za to so naslednji: 

1. Morda ste s soljudmi nekoliko nepotrpežljivi. 
Pomoč: Da se boste bolje odzvali na signale, opazujte natančneje in pogosteje. 

2. Ali ste si v zadnjih tednih in mesecih vzeli dovolj časa za pogovore, zlasti s tistimi ljudmi, s katerimi niste v  
stikih vsak dan, npr. z notranjimi ali zunanjimi strankami? (Za komunikacijo je potreben čas!) 

3. Ali ste trenutno izpostavljeni stresu ali prevelikemu storilnostnemu pritisku?

4. Ali ste notranje napeti? 

5. Ali imate težave v privatnem življenju? 

6. Ali vas pogosto po krivici kritizirajo, zlasti kolegi ali nadrejeni? 

7. Ali morate opraviti naenkrat več nalog, 
ki vas včasih povsem izčrpajo? 

8. Ali nujno potrebujete predah, da pridete k sebi?

Tukaj zabeležite svoje osebne pripombe.:


