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LEÍRÁS
Különböző munkakörökben más és más tulajdonságok
A HPI hét jól ismert dimenzióját munkakörfontosak a siker eléréséhez. Amelyek egyes pozíciókban
specifikus módon értékelve adódik az
fontosak, máshol akár gátolhatják is a jó teljesítményt,
vagy irrelevánsak is lehetnek. A Hogan Personality
egyén foglalkozási sikerességének
Inventory (HPI) hét jól ismert dimenzió mentén értékeli az
mértéke.
egyén személyiségét, amelyek bizonyítottan
befolyásolják a munkaköri sikerességet. Ezen riport és a végső alkalmassági besorolás alapját a felmért
személy ezen dimenziókra kapott pontjai alkotják, méghozzá a vizsgált munkakör tekintetében releváns
értékekhez viszonyítva. Minden munkaköri kategóriára egy-egy nagymintás, kutatáson alapuló célprofil került
meghatározásra, amely minden munkaköri kategória esetében más és más, és amelynek elérése kiváló
alkalmasságot eredményez. A grafikus ábrázoláson látható szürke sávok ezeket a tartományokat mutatják,
meghaladásuk vagy el nem érésük esetén az alkalmasság szintje csökkenhet. A riport szerkezetét tekintve az
I. szekció bemutatja a jelölt eredményeit, kiemelve (a) azokat a tulajdonságokat, amelyek a legtöbb
munkakörnyezetben sikerhez vezetnek; (b) a munkakörre való alkalmasságot; és (c) az interjústílust. A II.
szekció a grafikus ábrázolást tartalmazza. A III. szekció pedig egy értékben összesíti az adott munkakörre
vonatkozó alkalmazhatóságra tett megállapításokat.

I. SZEKCIÓ - AZ ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Alkalmazhatóság
Sam Poole egyensúlyban lévőnek, önállónak és magabiztosnak tűnik, de túlértékelheti képességeit, és
figyelmen kívül hagyhatja a visszajelzéseket. Általában lelkiismeretes, szabályok és eljárások terén óvatos, és
összegyűjti az informált döntéshozatalhoz szükséges adatokat. Sam Poole jellemzően teljesítmény-orientált,
érdeklődik a képzés iránt, és naprakész az új üzleti és technológiai fejlesztések terén.
Munkaköri Alkalmasság
Sam Poole kiegyensúlyozott és magabiztos, még a sürgős esetekben, stresszes helyzetekben is. Sam Poole
késznek tűnik irányítani, motivált az eredményekre és sikerorientált. Sam Poole precíz, találékony és
gondosan elkerüli a hibákat. Sam Poole azon lesz, hogy fejlessze munkakészségeit.
A Jelölt Erősségei

•
•
•
•

Nagy munkanyomás alatt is nyugodt

A Jelölt Fejlesztendő Területei

•

Vágyik az előrelépésre
Gondosan ügyel a színvonalra
Azon van, hogy kiterjessze ismereteit

•
•
•
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Figyelmen kívül hagyhatja a negatív
kritikát
Elégedetlen, ha nem léptetik elő
Törekedhet arra, hogy mindent
ugyanolyan jól csináljon
Könnyen megfélemlíthet "mindentudása"
által
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A Jelölt Interjú Stílusa

•
•
•

A jelölt vélhetően nyugodt, kiegyensúlyozott és magabiztos lesz.
Sam Poole pozitív első benyomást tesz másokra beszédes és megközelíthető volta miatt.
A jelölt vélhetően szeretetre méltónak és diplomatikusnak fog tűnni.

II. SZEKCIÓ - GRAFIKUS RIPORT - HOGAN PERSONALITY INVENTORY
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ÉRTELMEZÉS: A szürke sávok a munkakör-specifikus, kiváló alkalmasságú profilt mutatják
be. Elérésük növeli a jelölt sikerességének valószínűségét.

Önszabályozó - Higgadtságot, optimizmust és kiegyensúlyozottságot takar.
Ambíció - Kezdeményezést, energikusságot és a vezetői szerepek keresését takarja.
Társaságkedvelő - Beszédesnek, szociálisan merésznek és szórakoztatónak tűnik.
Személyközi érzékenység - Szeretetre méltóságot, tapintatosságot és a kapcsolatépítésben való
jártasságot takarja.
Szisztematikus - Lelkiismeretességet, megbízhatóságot és szabályokhoz való ragaszkodást takar.
Kíváncsi - Kíváncsiságot, fantáziadússágot, vizionálást, és a dolgokba való gyors beleunást takarja.
Tanuláshoz való viszony - A hagyományos oktatás kedvelését, valamint az üzleti és műszaki események
aktív nyomon követését takarja.
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III. SZEKCIÓ - A JELÖLT ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE
Az értékelés eredményei és a hasonló munkakörök vizsgálata alapján létrehozott specifikus profilnak való
megfelelés szerint a munkára való átfogó alkalmasság:

Alacsony

Mérsékelt

Magas

Alkalmasság

Alkalmasság

Alkalmasság

JELEN RIPORT ÉS AZ ITT SZEREPLŐ ALKALMASSÁGI SZINT FOGLALKOZÁS TíPUSOK VALIDITÁSI VIZSGÁLATAINAK
ÁLTALÁNOSÍTÁSÁN ALAPUL, ÉS NEM SZERVEZET-SPECIFIKUS. A RIPORTOT CSAK MÁS, A JELÖLTRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
INFORMÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN HASZNÁLJUK AZ ALKALMAZÁSI DÖNTÉS MEGHOZATALAKOR!

AZONOSíTÓ:HC560419 Sam Poole 2019.4.26.

4

