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INTRODUCERE
Anumite caracteristici sunt importante pentru succesul în anumite posturi, dar
pot reprezenta frâne pentru obţinerea performanţei în altele. HPI (Profilul de
Personalitate Hogan) evaluează persoanele în funcţie de şapte dimensiuni
care influenţează succesul profesional. Raportul se bazează pe rezultatele
obţinute la aceste dimensiuni, descriind modul în care o persoană este
probabil să reacţioneze în anumite situaţii, aspectele pozitive şi ariile ce
necesită dezvoltare. Ultima pagină conţine graficul HPI, pe care se bazează
raportul, precum şi definiţiile celor şapte dimensiuni principale.
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Puncte forte
Sunteţi o persoană stabilă şi echilibrată, aveţi o atitudine pozitivă şi sunteţi de cele mai multe ori într-o
dispoziţie bună. Vă descurcaţi cu uşurinţă într-un mediu care presupune un ritm alert, devenind rereori iritat.
Colegii şi anturajul vă apreciază echilibrul şi forţa de a depăşi situaţiile de presiune. Aceste caracteristici sunt
importante în domenii ce presupun rapiditate, solicitare fizică sau risc potenţial, unde este necesar să vă
păstraţi emoţiile sub control. În perioade de stres, colegii pot conta pe dvs. Sunteti activ, muncitor, competitiv
şi dornic de a reuşi. Vă plac poziţiile de conducere şi vă asumaţi răspunderea în multe proiecte. De obicei,
preluaţi iniţiativa într-un grup şi având abilităţile personale potrivite, veţi reuşi să obţineţi roluri de conducere.
Aceste tendinţe sunt importante în domenii ce necesită iniţiativă, putere de convingere şi lucru fără
supraveghere.
Ceilalţi vă percep ca fiind o persoană energică, comunicativă şi activă social. Cu siguranţă vă plac întâlnirile
în public şi nu vă deranjează munca ce implică contactul cu persoane străine. Este foarte probabil să nu aveţi
emoţii în faţa unor grupuri de oameni. Această calitate este deosebit de importantă în domenii ce presupun
interacţiunea cu persoane necunoscute, precum vânzări, consiliere, marketing şi relaţii cu clienţii. Sunteţi un
om diplomat, prietenos, şarmant şi sensibil la nevoile şi sentimentele celor din jur. Veţi fi capabil să construiţi
şi să vă menţineţi prietenii. Vă preocupă moralul colegilor şi angajaţilor şi sunteţi un bun membru într-o
echipă. Consideraţi că este important să îi ajutaţi, susţineţi şi să îi protejaţi pe ceilalţi. Aceste calităţi facilitează
performanţa în posturi care implică atenţie, relaţii cu publicul şi dezvoltarea de relaţii pe termen lung.
Sunteţi un om calculat, conştiincios, atent la detalii, muncitor şi organizat. Vă preocupă regulile, procedurile,
delimitarea sarcinilor şi vă doriţi ca proiectele să se termine cu succes şi în timp util. Apreciaţi produsele de
calitate şi respectaţi standardele înalte de performanţă. Aceste trăsături sunt foarte importante pentru un post
care necesită acurateţe, precizie şi înclinaţie către detalii. Sunteţi o persoană mereu la curent cu ultimele
noutăţi în domeniul dvs. De asemenea, sunteţi o persoană disciplinată, orientată către rezultate şi productivă,
căreia îi face plăcere să îşi finalizeze sarcinile. Veţi aprecia oportunităţile de perfecţionare, veţi căuta ocaziile
de a vă dezvolta şi veţi dori să aplicaţi noile cunoştinţe în munca dvs. Aceste trăsături sunt importante pentru
orice tip de post. Fiecare organizaţie are la bază o strategie proprie. Încercaţi să o înţelegeţi, să o puteţi
comunica şi celorlalţi şi să vedeţi în ce măsură munca dvs. contribuie la realizarea obiectivelor comune.
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Arii de dezvoltare
Pentru că sunteţi foarte încrezător în forţele proprii, este posibil să deveniţi greu de controlat şi prea optimist
în aşteptările legate de ceilalţi. Această încredere în sine poate duce la supraestimarea contribuţiei dvs., la
ignorarea greşelilor şi la refuzul de a primi feedback negativ. Deoarece sunteţi puternic motivat de reuşită,
puteţi intra în competiţie sau vă puteţi intimida colegii fără să vă daţi seama. Nu ar trebui să uitaţi să vă gândiţi
şi la programul altora, atunci când lucraţi împreună. Pentru că sunteţi o persoană atât de plină de energie,
aveţi tendinţa de a deveni prea implicat şi incapabil de a asculta. Veţi reuşi, cu singuranţă, să dominaţi
întâlnirile, dar această nevoie de a vă face remarcat vă poate împiedica să asimilaţi toate informaţiile de care
este posibil să aveţi mai târziu nevoie.
Pentru că sunteţi o persoană atât de plăcută, veţi evita neînţelegerile, vă va deranja să fiţi respins, probabil
veţi avea tendinţa de a promite mai mult decât puteţi face şi să întâmpinaţi dificultăţi în a lua decizii. În plus,
este posibil să deveniţi mai preocupat de a face pe plac altora decât de a vă îndeplini obligaţiile. Aveţi
standarde înalte pentru dvs. şi pentru ceilalţi şi puteţi întâmpina greutăţi în a-i lăsa pe alţii să-şi asume
responsabilităţi şi în a vă planifica munca, de unde poate rezulta un nivel de stres crescut. Aveţi tendinţa de a
critica performanţele altora, de a vă îngrijora fără rost pentru detalii şi de a întâmpina dificultăţi în a schimba
tactica, deoarece aveţi impresia că doar metodele dvs. sunt corecte. Deoarece sunteţi o persoană curioasă şi
creativă, vă plictisiţi cu uşurinţă dacă nu aveţi de îndeplinit diferite tipuri de sarcini. Tineţi, însă, minte că este
foarte posibil ca restul colegilor să nu fie la fel de entuziaşti în faţa schimbărilor şi a noilor provocări. Sunteţi
foarte bine informat şi puteţi să întelegeţi situaţiile mai repede decât alţii. Aveţi tendinţa să acţionaţi înainte de
a vă asigura că şi ceilalţi au înţeles şi sunt pregătiţi pentru a merge mai departe.
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Sfaturi legate de dezvoltarea carierei
Deşi manifestaţi o toleranţă deosebită pentru stres, trebuie să vă amintiţi greşelile şi erorile pentru a învăţa din
ele şi să realizaţi că, uneori, ceilalţi nu sunt la fel de calmi ca dvs. în faţa provocărilor. Păreţi foarte interesat
de oportunităţile de promovare. Rămâneţi tot timpul alert şi căutaţi ocazii pentru a vă face cunoscute
interesele. Trebuie să vă amintiţi să nu îi intimidaţi pe colegii mai tineri sau pe subordonaţi, să-i lăsaţi şi pe alţii
să îşi asume sarcini şi să fiţi răbdător cu cei care par a nu fi atât de dornici de succes ca dvs.
Sunteţi o persoană foarte deschisă şi entuziastă. Ar fi util să îi ascultaţi cu atenţie şi pe ceilalţi atunci când
vorbesc, mai ales în cazul subordonaţilor sau a celor cu mai puţină experienţă. De asemenea, ar trebui să
împărţiţi şi cu ceilalţi meritul rezultatelor obţinute. Deoarece pentru dvs. este important să vă înţelegeţi bine cu
ceilalţi, veţi evita să adoptaţi roluri nepopulare. Aveţi grijă să nu promiteţi mai mult decât puteţi face. Încercaţi
să rezolvaţi problemele înainte ca acestea să devină imposibile şi oferiţi-le celorlalţi ocazia să vă cunoască.
Sunteţi conştiincios, dar trebuie să vă gândiţi că nu sunteţi întotdeauna în stare să faceţi totul de unul singur şi
că nu veţi putea duce la bun sfârşit în condiţii bune orice tip de sarcină. Ar trebui să învăţaţi cum să îi lăsaţi pe
alţii să îşi asume responsabilitatea şi să vă stabiliţi priorităţi în ceea ce priveste munca. Asiguraţi-vă că sunteţi
flexibil atunci când este nevoie şi, de exemplu, permiteţi altora să vă întrerupă atunci când este necesar.
Deoarece sunteţi o persoană vizionară şi plină de imaginaţie, puteţi să vă plictisiţi cu uşurinţă de sarcini
rutiniere. Cu toate acestea, trebuie să nu uitaţi să vă achitaţi de obligaţii. Sunteţi un om mereu informat,
aşadar, este bine să căutaţi ocazii de perfecţionare, dar vă simţiţi frustrat când acestea nu sunt disponibile.
Vă face plăcere să vă stabiliţi propriile obiective, întrucât sunteţi foarte preocupat de obţinerea rezultatelor.
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Raport grafic - Profilul de Personalitate Hogan
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Scorurile înalte se situează deasupra percentilei 65. Scorurile medii se încadrează între percentilele 35 şi 65.
Scorurile mici se situează sub percentila 35.
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Reflectă măsura în care o persoană este calmă sau indispusă şi nestatornică. Scorurile
ridicate denotă încredere şi optimism. Scorurile scăzute indică tensiune, iritabilitate şi
negativism.
Evaluează măsura în care o persoană are aptitudini de lider şi apreciază realizările.
Scorurile înalte indică o persoană competitivă şi muncitoare. Scorurile scăzute indică
nehotărâre şi un interes scăzut pentru promovare.
Estimează măsura în care o persoană pare a fi sigură pe sine în contextul social.
Scorurile ridicate reflectă persoane pozitive şi optimiste. Scorurile scăzute indică
persoane rezervate şi tăcute.
Reflectă tactul şi gradul de atenţie şi intuiţie în raport cu stările celorlalţi. Scorurile ridicate
indică o persoană prietenoasă, caldă şi populară. Scorurile scăzute indică independenţă,
o fire directă şi francă.
Reflectă controlul de sine şi conştiinciozitatea. Scorurile ridicate indică o personă
organizată, predictibilă, care respectă regulile şi este uşor de supravegheat. Scorurile
scăzute indică spontaneitate şi flexibilitate.
Reflectă măsura în care o persoană poate părea curioasă, aventuroasă şi inventivă.
Scorurile înalte desemnează o persoană care se plictiseşte uşor. Scorurile scăzute
reflectă simţ practic şi capacitate de concentrare.
Reflectă măsura în care o persoană apreciază educaţia ca scop în sine. Scorurile ridicate
indică plăcerea de a citi şi de a studia. Persoanele cu scoruri scăzute manifestă mai puţin
interes pentru educaţia de tip formal şi se bazează pe învăţarea practică.
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