Karrierhorgony Kérdőív 1
A kérdőív célja megmutatni, melyek a számodra fontos értékek, mi az, ami a munka világában Téged motivál.

A kérdőív kitöltése
A következő 40 tétel mindegyikénél értékeld 1-4-ig, hogy mennyire igazak Rád az adott állítások.
1- ha az állítás soha nem igaz
2- ha az állítás alkalmanként igaz
3- ha gyakran igaz
4- ha mindig igaz

Tegyél x-et abba a cellába, ami leginkább kifejezi, mi igaz rá az adott állítással kapcsolatban.

Kérdőív
Tétel
száma

A kérdőív tételei, állításai

1.

Olyan jó akarok lenni abban, amit csinálok, hogy mások
folyamatosan kikérjék szakértői véleményemet.

2.

Akkor vagyok a legelégedettebb, ha képes vagyok
mások munkáját összehangolni, egy közös feladat
megoldása érdekében.

3.

Olyan karrierről álmodom, ami engedi, hogy szabad
legyek abban, hogy a saját belátásom szerint és a saját
időbeosztásom szerint végezhessem a dolgokat.

4.

Folyamatosan keresem azokat az ötleteket, amelyek
segítenek abban, hogy beindítsam a saját
vállalkozásomat.

5.

A biztonság és a stabilitás fontosabbak számomra, mint
a szabadság és az autonómia.

6.

Inkább elhagynám a céget, minthogy egy olyan munkát
kapjak, amely akadályozna abban, hogy összehangoljam
a munkát a személyes és családi feladataimmal.

7.

Csak akkor fogom magam sikeresnek érezni a
munkámban, ha úgy érzem, hogy valóban hozzájárulok a
társadalom jólétéhez.

8.

Olyan karrierről álmodom, ahol lehetőségem van arra,
hogy egyre nagyobb kihívást jelentő problémákat oldjak
meg.

9.

Csak akkor fogom sikeresnek érezni magam a
munkámban, ha képességeimet folyamatosan egyre
magasabb szintre fejleszthetem.
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10.

Arról álmodom, hogy egy egész szervezetért lehessek
felelős.

11.

Akkor érzem magam legjobban a munkámban, ha
teljesen szabadon határozhatom meg a feladataimat,
oszthatom be az időmet és a tervezhetem meg a
munkafolyamatokat.

12.

Nem maradnék olyan szervezetben, amely olyan
továbblépési lehetőséget kínálna, ami veszélyeztetné az
állásom biztonságát.

13.

A saját üzletemet építeni sokkal fontosabb számomra,
mint egy felsővezetői beosztás valaki más cégénél.

14.

A legmegelégedettebb mindig olyankor vagyok, amikor
tehetségemet mások szolgálatába állíthatom.

15.

Csak akkor fogom sikeresnek érezni magam a
karrieremben, ha lehetőségem volt rá, hogy
leküzdhetetlennek tűnő kihívásokat oldjak meg.

16.

Olyan karrierről álmodom, amely lehetővé teszi, hogy
összeegyeztessem a személyes, a családi és a
munkahelyi igényeimet.

17.

A saját szakterületemen funkcionális vagy technikai
vezetővé válni vonzóbb számomra, mint
átfogó/általános vezetői pozícióban lenni.

18.

Csak akkor fogom magam sikeresnek érezni, ha teljes
autonómiát és szabadságot kapok a munkám
meghatározásában.

19.

Általában olyan pozíciókat keresek a szervezetekben,
amelyek a biztonság és stabilitás érzését nyújtják.

20.

Akkor vagyok igazán elégedett, amikor sikerült
felépítenem valamit, ami elsősorban a saját képességeim
és erőfeszítéseim eredménye.

21.

Csak akkor fogom magam sikeresnek érezni, ha
valamilyen szervezetben az első számú vezetők között
leszek.

22.

Ami leginkább befolyásolja a karrierdöntéseimet, az az,
hogy képességeimet arra használjam, hogy a világot
jobbá tegyem.

23.

Akkor voltam legjobban megelégedve a munkámmal, ha
megoldottam valami megoldhatatlannak tűnő
problémát vagy olyan helyzetben győztem, ahol nem
volt esélyem.

24.

Csak akkor érzem magam sikeresnek az életben, ha
egyensúlyt tudok tartani a személyes, a családi és a
munkahelyi elvárások között.

25.

Olyan karrierről álmodok, ami megadja a stabilitás és
biztonság érzését.

26.

Inkább elhagynám a céget, minthogy elfogadjak egy
olyan rotációs beosztást, amely kimozdítana a
szakterületemről.

27.

A személyes és szakmai életem kihívásainak
összeegyeztetése fontosabb számomra, mint egy
felsővezetői pozíció.

28.

Olyan karrierről álmodom, ami az emberiség és a
társadalom javát szolgálja.

29.

Csak akkor fogom magam sikeresnek érezni a
pályafutásom során, ha sikerül valamit létrehoznom vagy
felépítenem, ami teljes egészében a saját ötleteim és
képességeim eredménye.

30

Számomra vonzóbb átfogó/általános vezetővé,
ügyvezetővé válni, mint funkcionális vezetőnek lenni a
saját szakterületemen.

31.

Annak lehetősége, hogy a saját belátásom szerint
végezzem a munkám – szabályok és kényszerűségek
nélkül –, nagyon fontos számomra.

32.

Olyan munkalehetőségeket részesítek előnyben,
amelyek próbára teszik a problémamegoldó- és
versenykészségemet.

33.

Arról álmodom, hogy elindítom és felépítem saját
vállalkozásomat.

34.

Inkább elhagynám a céget, minthogy olyan beosztást
fogadjak el, amely aláásná azon képességeimet, hogy
másokat szolgáljak.

35.

Akkor vagyok igazán elégedett a munkámmal, ha
használhatom személyes képességeimet és
tehetségemet.

36.

Inkább elhagynám a céget, minthogy elfogadjak egy
olyan pozíciót, amely eltérítene arról az útról, hogy
átfogó feladatokat ellátó felsővezetővé váljak.

37.

Akkor vagyok legjobban megelégedve a munkámmal, ha
teljes anyagi és munkahelyi biztonságot élvezek.

38.

Inkább elhagynám a céget, minthogy olyan beosztást
fogadjak el, amely csökkentené az autonómiámat és a
szabadságomat.

39.

Mindig olyan munkalehetőséget kerestem, amely
minimálisra csökkenti a személyes és családi feladatokkal
való ütközést.

40.

Fontosabb számomra majdnem megoldhatatlan
problémákon dolgozni, mint az, hogy felső vezetői
beosztásba kerüljek.

Miután kitöltötted a kérdőívet, nézd át újra mind a 40 kérdést, és jelöld meg azt az öt állítást, ami a
legpontosabban kifejezi az érzéseidet. Ezek mellé a megfelelő sor elejére tegyél még egy-egy X-et!

