
Janez Novak, 22. avg 2013   

Janez Novak
Datum rojstva 1981-10-11, je sodeloval v

DNLA-MENEDŽMENT
Ocenjeni profil: 

"Vodja skupine ali tima, Storitve"
Ugotovljeni so bili naslednji potenciali:

VODSTVENE SPOSOBNOSTI
Zaposleni  so  na  uravnoteženi  način  vključeni  v  spremembe.  Vse  nujne  informacije  o  pomembnih  zadevah  podjetja  so 
posredovane na ustrezen način. Predlogi in inovacije zaposlenih se upoštevajo in po možnosti tudi uveljavljajo.
Razumevanje "legitimnosti" je dobro. Daljnosežni ukrepi se sprejemajo šele, ko je zagotovljena zadostna "legitimnost".
Vodenje poteka po visokih, vendar stvarnih pričakovanjih učinkovitosti. Odnos do zaposlenih je primeren. Če je potrebno, se  
pritisk poveča, vendar ne za ceno frustracij.
Zaupanje v vodstvene lastnosti  se  giblje  znotraj  dobro uravnoteženega obsega in pred zaposlenimi  ne kaže negotovosti, 
dvomov v samega sebe in arogance.

SODELOVANJE IN SOGLASJE
Izredno dobro razume pomen ohranjanja dobrih odnosov na vseh ravneh.
Pripravljenost, da se poistoveti s trenutnimi nalogami in projekti podjetja je na visoki ravni.
Lastne dosežke zna dobro izrabiti za ustvarjanje pozitivne podobe med zaposlenimi oz. kolegi.
Pri oceni obnašanja je privzet uravnotežen in realistični vidik. Na ta način si pridobiva zaupanje drugih (zaposlenih, notranjih in  
zunanjih strank). Intrige sicer opazi, vendar jim ne posveča pretirane pozornosti.
V primeru nesoglasij  ne vztraja niti  pri  brezpogojni prevladi  lastnega mnenja niti  ne kaže nagnjenja, da bi se konfliktom  
izmikal.
Razumevanje nujnih konstelacij moči in potrebe po doseganju soglasja je dobro.
Odnos do "moči" je pozitiven. Na tem področju je naravnanost dobro uravnotežena, brez izrazitega nagnjenja k prevladi.
Odnos do "ljudi" ali "stvari" je dobro uravnotežen.
Timsko delo se osredotoča enako na "skupno delo" in "individualno delo ali probleme".

PODJETNIŠKA MISELNOST
V primerjavi s podjetniškimi cilji so zahteve po lastni storilnosti dobro uravnotežene in sorazmerne.
Tudi v težkih situacijah se odločitve še vedno sprejemajo hitro in z upoštevanjem ciljev in danih okoliščin.
Osebne  zahteve  po  kakovosti  celotne  storilnosti  (drastične  izboljšave  kakovosti  -  ne  glede  na  stroške  ali  pragmatizem  
izvedljivosti - razmerja strošek-korist) so uravnotežene.
Tudi če je potrebno sprejeti odločitve pod pritiskom, so nepotrebna tveganja izključena, kajti okoliščine so bile pretehtane že  
prej.
Delovanje med izjemno sistematičnim pristopom in pomanjkanjem pripravljenosti  za predanost  opredeljujejo metodična, 
vendar fleksibilna dejanja in sposobnost opažanja bistva.


