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DIE DOEL VAN HIERDIE INSTRUMENT IS SELFONTDEKKING. DIT IS ONTWERP OM MENSE TE HELP OM DIE NATUURLIKE STERK PUNTE IN HULLE
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BEHANDEL NIE. DIE GEBRUIKER AANVAAR ALLEENVERANTWOORDELIKHEID VIR ALLE OPTREDE OF BESLUITE WAT GENEEM WORD AS GEVOLG VAN DIE
GEBRUIK VAN HIERDIE SELFONTDEKKINGS-HULPMIDDEL. DEUR DIE GEBRUIK VAN DIE CAREER DIRECT-AANLYNTOETS GEE DIE GEBRUIKER UITDRUKLIK
DIE REG OP EN DOEN HY/SY AFSTAND VAN ENIGE EN ALLE EISE VAN ENIGE AARD WAT UIT DIE GEBRUIK VAN HIERDIE TOETS VOORTSPRUIT OF
DAARMEE VERBAND HOU, TEEN CROWN FINANCIAL MINISTRIES, ENIGE GEAFFILIEERDE MAATSKAPPYE OF SKOLE EN/OF HULLE WERKGEWERS.
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INLEIDING
Jane, die onderliggende beginsel in die gebruik van hierdie verslag is dat mense wie se persoonlikheid, belangstellings, vaardighede en waardes by hulle werk pas die
werk gewoonlik geniet en sukses daarin behaal. Jou terugvoer in die vier areas hieronder sal dus waardevolle inligting bevat vir jou loopbaanbeplanning. Al hierdie
ares moet in ag geneem word voor jy besluit oor 'n beroep.

Jou resultate sal nie vir jou een spesifieke beroep uitspel nie. Jy sal eerder sleutelinligting ontvang wat jou sal help om jou unieke samestelling te verstaan, en die
soort werk wat goed by jou sal pas. Die algemene benadering is baie beter omdat daar verskeie soortgelyke beroepe is wat by 'n persoon se belangstellings en talente
pas.

LEER SELFS MEER UIT JOU VOLLEDIGE VERSLAG

Jou Basiese Verslag plaas jou op die regte pad, maar jy sal die meeste uit jou Career Direct toets haal as jy jou resultate
opgradeer na 'n Volledige of 'n Premium Verslag.

Albei opsies sluit 'n Volledige Verslag in, 'n aksieplan, en addisionele hulpbronne, maar jou Premium Verslag bied jou 1 op 1
konsultasie om jou deur jou resultate te begelei en jou te help bepaal wat dit vir jou toekoms beteken!

GRADEER MY RESULTATE OP

1. Holland, J. (1959). A Theory of Vocational Choice. Journal of Counseling Psychology, 6(1), 35-45.

 

 1

Jane Doe 3

file:///reports/a676_c473/EN/detailedreport


PERSOONLIKHEID
Jane, in hierdie afdeling word die term “persoonlikheid” gebruik om die manier te beskryf waarop ‘n persoon van nature optree. Sommige mense is byvoorbeeld
natuurlik gemotiveer om baie georganiseerd en presies te wees, terwyl ander meer spontaan en ontspanne is. Net so is sommige mense lief vir risiko en gevaar,
terwyl ander van nature versigtiger is.

Hieronder verskyn jou ses persoonlikheidsfaktore in volgorde van die mees ekstreme na die mins ekstreme.

1. Avontuurlustig
avontuurlik, ambisieus en kompeterend; jy word aangetrek deur 'n uitdaging.

2. Ekstrovert
uitgaande en 'n natuurlike mense-mens wat daarvan hou om vreemdelinge te ontmoet; jy is entoesiasties en goed met netwerkvorming.

3. Innoverend
baie skeppend. Jy hou veral daarvan om nuwe idees uit te dink en daaraan uitdrukking te gee, en soek na intellektuele uitdagings.

4. Gestruktureerd
akkuraat, georganiseerd en voorbereid. Jy volg van nature die reëls omdat jy van struktuur en voorspelbaarheid hou.

5. Inskiklik / Dominerend (Gemiddeld)
gemaklik om te lei of te volg en pas by die behoeftes van die situasie aan.

6. Onbetrokke / Medelyend (Gemiddeld)
tegemoetkomend en ondersteunend, maar in staat om objektief na mense en situasies te kyk.

SES FAKTORE VAN PERSOONLIKHEID

Inskiklik

Introvert

Onbetrokke

Ongestruktureerd

Versigtig

Konvensioneel

Dominerend (5)

Ekstrovert (14)

Medelyend (2)

Gestruktureerd (6)

Avontuurlustig (14)

Innoverend (9)
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ALGEMENE BELANGSTELLINGS
Jane, BELANGSTELLINGS is die belangrikste faktore in die soeke na beroepsareas wat by jou ontwerp pas. Die hoogste areas waarna jy moet kyk is:

1. Bestuur/Verkope
Hierdie loopbaangroep fokus op besigheidsverwante aktiwiteite soos bestuur, verkope, die ontwikkeling van bemarkingstrategieë en die begin en bedryf van 'n
sakeonderneming.

2. Sport
Mense wat by hierdie loopbaangroep aanklank vind, stel dikwels baie belang in sport as 'n beroep of vir ontspanning.

3. Internasionaal
Hierdie loopbaangroep hou verband met 'n sterk begeerte om te reis of in 'n ander land te werk, met mense van ander kulture interaksie te hê en om in meer
as een taal te kommunikeer.

4. Regte/ Politiek
Diegene wat deur hierdie loopbaangroep aangetrek word, het 'n sterk begeerte om die gedagtes en opinies van ander mense te beïnvloed.

BELANGSTELLING VOORBEELD VAN BEROEPE

Bestuur/Verkope Bemarkingsverteenwoordiger, Aankoper, Sakeman, Eiendomsagent/-makelaar

Sport Sportafrigter, Skeidsregter/beampte, Professionele talentsoeker, Sportagent

Internasionaal Buitelandse verslaggewer, Onderwyser in ander tale, Vertaler, Oorsese sendeling

Regte/ Politiek Prokureur, Regsassistent, Politieke wetenskaplike, Arbiter/bemiddelaar

VAARDIGHEDE EN VERMOËNS
Jane, dis belangrik dat jy jou vaardighede verstaan terwyl jy potensiële loopbaanvelde en beroepe ondersoek. Dit is uiters belangrik dat jy jou werk by jou beste
vaardighede laat aanpas sodat jy die vreugde daarvan kan ervaar om iets te doen waarin jy natuurlik goed is.

Fisieke koördinasie, liggaams- en hand-oog koördinasie, sportvaardigheid.

Vlotheid in vreemde tale, werk met internasionale kulture en tradisies.

1. Sportief Baie Hoog (100)
0 50 100

2. Kruis-kultureel Baie Hoog (88)
0 50 100
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WAARDES
In jou keuse van jou spesifieke werk of posisie in 'n loopbaan, neem die volgende WAARDES in WERKSOMGEWINGS in ag.

1. Stabiliteit
Jy verkies om in 'n stabiele, voorspelbare omgewingte werk met 'n gevestigde roetine en geen verrassings nie. Jy hou van gereelde werksure, 'n stabiele salaris
en 'n skedule wat nie verander nie.

2. Uitdaging
Jy soek geleenthede om moeilike probleme op te los en met maak-of-breek situasies te werk. Soek na moeilike opdragte en hindernisse om te oorkom.
Kontroversie en polemiek is nie 'n probleem nie, omdat jy hou daarvan om orde te bring waar chaos heers.

Jy sal 'n werksopset wil hê wat hierdie UITKOMSTE tot gevolg het.

1. Leierskap
Jy voel gemaklik in posisies waar jy verantwoordelikheid neem vir mense en hulpbronne. Jy is gemaklik om in bevel te wees, opdragte aan ander te gee en
besluite vir die groep te neem. Jou werk behoort jou die geleentheid te gee om 'n span na gemeenskaplike doelwitte te lei.

2. Beroepsbevordering
Jy stel belang in beroepe waarin bevordering van een posisie na ‘n ander duidelik gedefinieer word, waar jy in die organisasie kan vorder deur middel van
groter verantwoordelikheid en gesag. Soek na 'n werksopset met geleenthede om as professionele persoon te groei en te ontwikkel.

Die somtotaal van jou LEWENSWAARDES moet in ag geneem word in enige posisie wat jy aanvaar.

1. Familie
Jy heg hoë waarde aan jou familie en wil na hulle kan omsien wanneer hulle jou nodig het. Dit is vir jou baie belangrik om beskikbaar en betrokke te wees in
hulle aktiwiteite. Voldoende kwaliteit tyd met jou gesin/familie is vir jou belangrik en moet in ag geneem word in die beroepskeuses wat jy maak.

2. Vriende
Die vestiging en instandhouding van vriendskappe is 'n belangrike deel van jou lewe. Jy geniet die bou en ontwikkeling van nuwe vriendskappe, en om met
goeie vriende tyd te spandeer en hulle te help wanneer hulle jou nodig het. Jy heg hoë waarde aan 'n lewenstyl met genoeg tyd weg van jou
verantwoordelikhede, sodat jy met vriende en kennisse kan kuier.

4 HOOGSTE GEÏNTEGREERDE WAARDEPRIORITEITE

Lewenswaardes

Werksomgewing

Werksuitkomste

Lewenswaardes
Werksomgewing
Werksuitkomste

Lewenswaardes

1. Familie
2. Vriende
3. Prestasie
4. Integriteit

Werksomgewing

1. Stabiliteit
2. Uitdaging
3. Onafhanklikheid
4. Reis

Werksuitkomste

1. Leierskap
2. Beroepsbevordering
3. Hoë Inkomste
4. Erkenning
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HOE OM DIE SKALE EN UITSLAE TE VERSTAAN
Die skale in al die afdelings is op gestandaardiseerde uitslae gebaseer wat afgelei is van die terugvoer van ‘n groot groep mense wat suksesvol is in hulle onderskeie
beroepe. Die skale maak dit vir jou moontlik om jou uitslae met die uitslae van ander mense soos jy te vergelyk. Dit maak dit ook maklik om tendense te identifiseer.
Hieronder is ‘n voorbeeld van so ‘n skaal.

Die reikwydte van standaardtellings is van 0 tot +30 en die gemiddelde telling is 0. Vir elke faktor sal rofweg een derde van die populasie tussen +5 en +30 aan die
regterkant meet, een derde tussen +5 aan die linkerkant en +5 aan die regterkant, en een derde tussen +5 en +30 aan die linkerkant. Interpreteer die tellings op die
skaal soos hieronder aangedui.

Jy sal merk dat op die skaal hierbo, die tellings tussen +5 en +30 aan die regterkant en linkerkant as hoog geïnterpreteer word. Tellings tussen +5 aan die regterkant
en +5 aan die linkerkant word gesien as GEMIDDELD. Hierdie tellings dui nie prestasie of "goeie" of "swak" tellings aan nie. Hulle verteenwoordig jou gemete posisie
en dui jou natuurlike gedrag aan. Hoe meer jy geneig is om na links of regs te beweeg, hoe meer ekstreem sal jou gedrag in die rigting van daardie spesifieke
dimensie wees.Hierdie tellings is nie ‘n aanduiding van prestasie, met ander woorde "goeie" of "swak" uitslae nie. Hulle verteenwoordig jou relatiewe posisie,
gebaseer op jou terugvoer, teenoor ander mense wat ook die toets afgelê het.

Inskiklik
Introvert

(27) Onbetrokke
(mid) Ongestruktureerd

(13) Versigtig
Konvensioneel

Dominerend (21)
Ekstrovert (24)
Medelyend
Gestruktureerd (mid)
Avontuurlustig
Innoverend (3)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30VOORBEELD

Dieresorg Hoog (75)
0 50 100VOORBEELD
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DIE BYBELSE BASIS VIR WERK
Jane, die werk wat ons doen, die beroep wat ons volg, en hoe ons ons gawes en talente koester en ontwikkel is vir God belangrik. Omdat ons meer tyd aan ons werk
bestee as byna enigiets anders, moetdit onder die heerskappy van Christus kom.

1 Korintiërs 4:2 (NAV) sê, "Van 'n bestuurder word veral vereis dat hy betroubaar moet wees."Rentmeesterskap is die verstandige en omsigtige bestuur van bronne
wat aan ons gegee is. Bybelse rentmeesterskap sluit die werksverwante gawes, vaardighede en sterktes in wat deur God aan ons toevertrou is.

Die Career Direct Voorligtingstelsel is op ses fundamentele beginsels gebaseer.

Beginsel 1: God is die Oorsprong van Werk.
"In die begin het God die hemel en die aarde geskep" (Genesis 1:1 NAV). Deel daarvan om "beeld van God" te wees beteken ons is werkers , net soos God. Die
meeste belangrike persone wat in die Bybel genoem word, was bekend vir hulle werk en roepings.

Beginsel 2: Alle werk het betekenis en waardigheid.
Kolossense 3:17 sê, "En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom." (NAV). Die Reformasie
het op sosiale vlak die samelewing se dualistiese siening oor werk aangespreek. Volgens die Reformasie het die kerk uit alle mense bestaan, nie net die leraars
nie, en was alle werk - geestelik en sekulêr, intellektuele sowel as handewerk - 'n manier om God te dien.

Beginsel 3: God het 'n plan vir elke persoon se lewe.
"Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting!" (Jeremia 29:11 NAV). Die hele Career
Direct  Voorligtingstelsel is gegrond op die oortuiging dat ons nie lukraak geskep is nie. "...God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep
om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het" (Efesiërs 2:10 NAV).

Beginsel 4: Ons werk is 'n platform vir bediening en getuienis.
Ons moet die belangrike feit verstaan dat ons werk 'n platform is vir bediening . Matteus 28:19 sê: "Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my
dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heiige Gees,..." (NAV). Matteus 5:16 sê, "Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie
werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik" (NAV).

Beginsel 5: Christene moet uitstekend in hulle werk wees om God te verheerlik.
God wil hê ons moet bo middelmatigheid uitstyg in ons werk. Uitnemendheid spruit uit die ontwikkeling van ons Godgegewe talente. Psalm 16:3 sê: "maar
aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek: Hulle is die heerlikes in wie al my behae is" (AOV). God sal ons uitnemendheid tot Sy eer gbruik. Spreuke 22:29
sê, "Jy sien self: iemand wat vaardig is in sy werk, kom in die diens van konings, nie in die diens van mense sonder aansien nie" (NAV). Ongeag wat ons doen, ons
wil leer en ontwikkel om die beste te wees wat ons vir God en Sy koninkryk kan wees.

Beginsel 6: God is die finale gesag oor ons werk; ons moet dus ons werk aan Hom opdra en op Hom vertrou om ons die krag en bronne vir elke taak te gee.
Matteus 6:19-21 waarsku ons: "Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle
skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees" (NAV).

By Crown Financial Ministries  glo ons dat jy kan ontdek wat jy wil doen as jy jou sterktes, natuurlike vermoëns en waardes identifiseer om jou die regte beroepspad
te help ontdek. Ons glo dat die Career Direct  Voorligtingstelsel van onskatbare waarde kan wees om jou hierin te help.
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 ®

 ®

 ®
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Basiese Verslag Volledige Verslag

Inleiding Verstaan die Skale/Tellings   

Deel 1: Persoonlikheid Persoonlikheidsfaktore 6 6

Subfaktore van Persoonlikheid  

Persoonlikheidshoogtepunte  

Tipiese Sterk Punte  

Tipiese Nie-Sterk Punte  

Kritieke Lewensfaktore  

Deel 2: Algemene Belangstellings Moontlike Beroepe   

Hoogste Loopbaanbelangstellingsgroepe 4 8

Saamgestelde Tellings: Aktiwiteit, Beroep, en Vakgebied  

Vyf Hoof Algemene Belangstellingsvelde  

Deel 3: Vaardighede en Vermoëns Beroepsvaardighede en Vermoëns   

Hoogste Vaardighede-areas 2 4

Evalueer jou Vaardighede  

Lae Vaardighedetelling Blootstelling  

Deel 4: Waardes Werksomgewing 2 12

Werksuitkomste 2 8

Lewenswaardes 2 9

Gevolgtrekking  

Opsommingsgrafieke Ses Faktore van Persoonlikheid  

Subfaktore van Persoonlikheid  

Persoonlikheidsopsomming  

Algemene Belangstellings  

Vaardighede en Vermoëns  

Top 4 Geïntegreerde Waardes  

Kritieke Lewensfaktore  

8 Hoogste Loopbaangroepe per Belangstellingsarea  

Kern Lewensbeplanningswaardes  

Basiese vs. Volledige Verslag
Jy is besig om jou Basiese Verslag te lees. Kyk na die diagram en sien wat jy mis as jy nie na die lewensveranderende
Volledige Verslag opgradeer nie.

   Ingesluit in verslag

#   Kenmerke wat gewys word
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Part 5: Next Steps Career Direct – Die Volgende Stappe  

Top 8 Belangstellingsgroepe: Beroepsdetailskakels  

Deel 6: Hulpbronne Bronne  

Oudiolêer Aflaaiskakels  

Bybelse Basis vir Werk   
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