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Gebruik hierdie verslag vir 

Loopbaanbeplannning

Jane, die onderliggende beginsel vir die gebruik van hierdie verslag is dat persone wie se beroep met hulle persoonlikhede, belangstellings,
vaardighede en waardes ooreenstem, oor die algemeen hulle werk geniet en daarin sukses behaal. Die terugvoer wat jy oor die vier
onderstaande areas ontvang, sal dus waardevolle inligting vir jou loopbaanbeplanning verskaf. Al hierdie areas moet in ag geneem word voordat
jy jou loopbaanbesluite neem.

Jou uitslae sal nie een spesifieke beroep uitwys nie, maar eerder vir jou sleutelinligting gee wat jou sal help om jou unieke samestelling te
verstaan, asook die soort werk wat by jou pas. Hierdie algemene benadering is baie beter, omdat daar gewoonlik verskeie soortgelyke beroepe
is wat by ‘n persoon se belangstellings en talente pas. As jy die Career Direct® Toepassingsegment van die voorligtingstelsel gebruik, sal jy
jou opsies kan verfyn tot by ‘n goeie keuse vir ‘n loopbaanveld. Die proses waar jy jou talente en belangstellings gebruik om loopbaanbesluite te
maak, sal jou nou en ook in jou toekomstige loopbaanbestuur baie help.

MAAK DIE BESTE GEBRUIK VAN JOU VERSLAG
Hierdie verslag bevat baie inligting; lees dit dus meer as een keer noukeurig deur. Jy kan daarby baat om iemand soos ‘n vriend, huweliksmaat
of mentor te vra om saam met jou na die verslag te kyk. Dit help gewoonlik as dit iemand is wie se persoonlikheidstipe van joune verskil,
aangesien die persoon begrippe wat jy nie raaklees nie, kan uitwys. As jy besluit om ‘n loopbaankonsultant te raadpleeg vir meer spesifieke hulp
met jou loopbaanbeplanning, sal die verslag veral nuttig wees om vir jou insig in jou unieke loopbaanmoontlikhede te gee. Soos vroeër genoem,
die belangrikste stap wat jy kan neem om die beste uit jou verslag te haal, is om die Aksieplan in jou CAREER DIRECT
LOOPBAANVOORLIGTINGSTELSEL . te voltooi.

 

Career Direct® Volledige Voorligtingstelselverslag
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Career Direct® Volledige Voorligtingstelselverslag
SAMESTELLING VAN DIE VERSLAG

Die verslag is in vier hoofareas ingedeel: Persoonlikheid, Algemene Belangstellings, Vaardighede en Waardes. Elke area verskaf sleutelinsigte in
jou unieke samestelling. Definisies van al die groepe in die verslag kom voor in die Job Sampler wat deel uitmaak van jou CAREER DIRECT
LOOPBAANVOORLIGTINGSTELSEL.

1. Persoonlikheid. Die verslag begin met die persoonlikheidsafdeling, waarin jy ‘n ontleding van ses persoonlikheidsfaktore in jou
       Persoonlikheidshoogtepunte sal vind, jou Tipiese Sterk en Nie-Sterk Punte en jou Loopbaanomgewing, gebaseer op jou unieke
       persoonlikheidsprofiel.

2. Algemene Belangstellings. In hierdie afdeling sal jy ‘n ranglys sien van jou belangstellings in 21 Algemene Belangstellingsgroepe,
       asook beskrywings van jou hoogste loopbaangroepe. Hierdie breë loopbaangroepe is afgelei uit die Loopbaanbelangstellingsafdeling
       in dieBeroepsgids. Jou tellings weerspieël jou belangstellingsvlakke in die 21 loopbaangroepe. Jy sal ook ‘n grafiek vind wat die
       komponentelys waaruit jou top agt belangstellings bestaan: die Aktiwiteite, Beroepe- en Vakgebiedegroepe.

3. Vaardighede en Vermoëns. Hier sal jy ‘n ranglys vind van jou vaardighede in 14 areas, asook beskrywings van jou sterkste
       vaardighede en vermoëns.

4. Waardes. Hierdie afdeling bestaan uit drie dele: Werksomgewing, Werksverwagtings en Lewenswaardes. Jou top vier prioriteite in elke
area
sal uitgelig word.

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

Jane Doe 4



Deel 1: Persoonlikheid

Die Konsep van 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.

Ondervinding en waarneming bevestig dat een persoonlikheidstyl nie beter as ‘n ander is nie. Alle style is geldig en nodig in die samelewing en
werksomgewing. Almal het sterk en nie-sterk punte.

Dit is baie belangrik dat jy jou persoonlikheid in ag neem wanneer jy loopbaanbesluite neem. Jou doel is om beroepe te identifiseer wat
ooreenstem met jou natuurlike geneigdhede, jou belangstellings, vaardighede en waardes. Net soos afrigters spelers nodig het wat verskil in
grootte en spoed sodat hulle in verskillende posisies kan speel, het werkgewers ‘n verskeidenheid persoonlikheidstyle nodig om suksesvolle
spanne saam te stel.

1.1 Ses Faktore van Persoonlikheid

Hierdie persoonlikheidsopname dek ses belangrike persoonlikheidsfaktore:

Weer eens: wat persoonlikheid aanbetref, is een persoonlikheid nie beter as ‘n ander nie (bv. Ekstrovert of Introvert). ‘n Mens moet die sterk
punte gebruik wat deel vorm van jou unieke persoonlikheid.

Hierdie faktore is deur breedvoerige navorsing afgelei en is konsekwent met ander gevestigde standaarde in die meet van normale
persoonlikheidseienskappe.

Elke faktor word met ‘n reeks gedragspatrone verbind. Diegene wat hoog toets in ekstroversie, sal byvoorbeeld van nature ‘n heeltemal ander
reaksie toon as hulle vreemdelinge ontmoet as daardie persone wat meer in die rigting van introversie toets. Die persone wat gemiddeld toets
sal tipies ‘n mengsel van gedragte toon. Terwyl jy hierdie afdeling lees moet jy in gedagte hou dat alle punte op die skaal beide sterk en nie-sterk
aspekte het.

BEVESTIG JOU PERSOONLIKHEIDSTERUGVOER
Hierdie gedeelte van jou verslag, saam met die res van die verslag, is ontwikkel uit die antwoorde wat jy gegee het en weerspieël profiele van
mense wie se uitslae soortgelyk aan joune was. Die verslae is gewoonlik redelik akkuraat, maar dit beteken nie dat alle gevolgtrekkings op jou
van toepassing nie. Jy sal die inligting wat in jou verslag staan, moet bevestig of laat bevestig. Evalueer die verslag in die lig van hoe jy jouself
ken, en vra die persoon wie se hulp jy gevra het om ook jou terugvoer te evalueer. Konsentreer dan op daardie gedeeltes wat jou akkuraat
beskryf.
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1.2 JOU PERSOONLIKHEIDSFAKTORE EN SUB-FAKTORE

Jane, jou ses persoonlikheidsfaktore verskyn op die volgende drie bladsye. Hulle verskyn in volgorde van die hoogste na die laagste faktor.

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

Loopbaanimplikasies
Met jou hoë telling op die AVONTUURLUSTIGHEID skaal, behoort jou werk jou die geleentheid te bied om:

Jou telling op die AVONTUURLUSTIGHEID skaal dui aan dat jy op nuwe uitdagings floreer. Jy voel waarskynlik gemaklik met aktiwiteite wat 'n
mate van risiko insluit. Jou pioniersgees help jou om nuwe areas sonder huiwering te ondersoek.

Een van jou sterkste punte is jou hoë vlak van moed en inisiatief. Dit is vir jou baie belangrik om sukses te behaal. Jy vind waarskynlik dat jy hoë
doelwitte stel en jouself dan dryf om hulle te behaal. Jou hoë ambisie en hoogs kompeterende gees maak dit vir jou natuurlik om op sigbare en
meetbare uitslae aan te dring. Jy verwag waarskynlik om in elke uitdaging wat jy aanpak, te slaag.

Die swak punte kan voorkom, is gewoonlik die gevolg van die sterk punte wat oordoen word. Jy kan byvoorbeeld so kompeterend raak dat jy oor
ander mense loop of hulle manipuleer om te "wen" en te bereik wat vir jou belangrik is.

Jou natuurlike vertroue in jou vermoë om sukses te bereik, kan jou ook laat glo dat jy oor alles reg is. As jy jouself met raadgewers omring wat
van jou kan verskil en die ander kant van die saak stel, sal dit jou help om jou besluite meer akkuraat te evalueer. Jy sal ook meer effektief wees
as jy jou natuurlike vreesloosheid met 'n mate van versigtigheid temper.

Versigtig

Konserwatief

Tevrede/Vergenoeg

Avontuurlustig (14)

Waagmoedig (9)

Ambisieus (19)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

 Pionier te wees  Risiko's te neem  Te kompeteer

 Uitsonderlike doelwitte te bereik  Avontuurlustig te wees  Nuwe projekte te begin
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2. Ekstrovert
uitgaande en 'n natuurlike mense-mens wat daarvan hou om vreemdelinge te ontmoet; jy is entoesiasties en goed met netwerkvorming.

Loopbaanimplikasies
Gebaseer op jou telling vir EKSTROVERSIE sal jy meer geskik wees vir mensgeoriënteerde beroepe. Soek na 'n werksomgewing wat jou sal

toelaat om op vriendelike voet met mense te wees en jou die geleentheid bied om:

Jou telling op die EKSTROVERSIE skaal is tipies van persone wat gereelde interaksie met mense wil hê en sterk verbale vermoëns het. Jou hoë
energievlakke is waarskynlik duidelik sigbaar in jou gebare, entoesiastiese gesprekke en gereelde glimlagte in jou kommunikasie met ander. Jy
sien geleenthede om ander te oortuig en aan te moedig as 'n uitdaging, en jy maak 'n positiewe indruk op groot groepe.

As 'n "mense-mens" sien jy waarskynlik baie uit na die netwerkmoontlikhede by geleenthede soos reünies, vergaderings, partytjies en
soortgelyke sosiale aktiwiteite.

Nog 'n area waarin jy sterk is, is jou spontane en ongebonde styl. Jy is nie skaam nie en het waarskynlik 'n manier om stiller mense by
groepsaktiwiteite te betrek. Om voor 'n groot groep mense te praat of op te tree, gee jou nuwe energie.

Jane, onthou dat 'n sterk punt wat oordoen word, 'n swakheid word. Jou verbale vermoëns is 'n groot aanwins, maar soms is dit wys om te weet
wanneer om net stil te wees en te luister. 'n Groter bewustheid van hoe ander jou woorde ervaar, sal jou help om hulle behoeftes en
belangstellings meer in ag te neem. Vir maksimum effektiwiteit moet jy die mense om jou in ag neem en jou gedrag by die geleentheid aanpas.

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

Loopbaanimplikasies
Met inagneming van jou telling vir INNOVASIE , soek na geleenthede in jou werk  vir: 

Jane, jou telling op die INNOVASIE skaal dui daarop dat jy 'n baie kreatiewe persoon is. Jy is uitstekend daarmee om met nuwe idees en
oplossings vorendag te kom, al klink hulle dalk vir ander mense 'n bietjie vreemd. Jy vang jouself dalk dat jy dagdroom of 'n idee speel-speel
vanuit verskillende hoeke benader. Jy kan op verskillende maniere aan jou kreatiwiteit uitdrukking gee, byvoorbeeld deur logiese
probleemoplossing, met jou hande werk of meer kunstige ondernemings soos skryf, musiek, drama of visuele kunste.

Jy is waarskynlik slim, kan vinnig dink en soek van nature nuwe intellektuele uitdagings. Dink is vir jou soos 'n aangename tydverdryf en jy vind dit
maklik om onderwerpe in diepte sowel as in breedte te analiseer.

Terwyl kreatiwiteit en verbeelding in baie situasies 'n sterk aanwins is, kan hulle oordoen word indien daar nie praktiese stappe geneem word om
die nuwe idees in werking te stel nie. Jy kan dalk sukkel om gefokus te bly en om take wat jy begin het, te voltooi. Jy vergeet dalk van
alledaagse, praktiese sake. Die byhou van 'n lys, die dissipline van by sperdatums hou en sterk toewyding aan rekenskap kan tot verhoogde
effektiwiteit lei.

Introvert

Afsydig

Gereserveerd

Stil

Ekstrovert (14)

Entoesiasties (12)

Sosiaal (13)

Verbaal (12)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

 Te praat/ verduidelik  Mense te bemoedig  Sake te bemark en te bevorder

 Op te tree voor mense  Te netwerk  Humor te gebruik

Konvensioneel

Voorspelbaar

Tradisioneel

Innoverend (9)

Verbeeldingryk (6)

Vindingryk/Probleemoplossend (10)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

 Vryheid om kreatief te wees  Intellektuele uitdagings  Werk met idees

 Tyd om te dink  Abstrakte konsepte  Kunstige uitdrukking
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4. Gestruktureerd
akkuraat, georganiseerd en voorbereid. Jy volg van nature die reëls omdat jy van struktuur en voorspelbaarheid hou.

Loopbaanimplikasies
Met jou hoë telling op die GESTRUKTUREERDHEID skaal sal jy wil seker maak dat jy aansluit by organisasies wat 'n kwaliteit produk

aanbied en dienste voorsien wat prakties en eties van aard is. Ten einde jou sterktes in jou beroep aan te wend, oorweeg posisies wat vereis
dat jy:

Jou telling op die GESTRUKTUREERDHEID skaal dui daarop dat dit vir jou baie belangrik is om akkuraat, georganiseerd en produktief te wees.
Jy het sterk dryfkrag om noukeurig te wees; jy wil dus van nature die kwaliteit van jou werk beheer deur hoë standaarde te handhaaf. Jou agting
vir integriteit is verwant aan jou behoefte aan struktuur en is 'n baie sterk punt. Dit is vir jou baie belangrik om te doen wat reg en regverdig is en
wat gevestigde prosedures ondersteun.

Jane, met jou hoë graad van dissipline vind jy dit maklik om die reëls te volg. Dit is moontlik dat jy gestruktureerde omgewings verkies omdat
hulle voorspelbaar en konsekwent is.

Jy is vasbeslote om alles wat jy doen, uitstekend te doen. Jy benader al jou take ernstig en fokus daarop om logiese, praktiese oplossings te
vind. Jou gesin en werkgewer sal by jou behoefte baat om ekonomies te werk te gaan.

Persone wat baie gestruktureerd is, is geneig om perfeksionisties te wees; onthou dus dat alles nie perfek gedoen hoef te word nie.

Jy vind dalk soms dat jy uitstel om besluite te neem omdat jy bang is om die verkeerde besluit te neem. Jy kan dalk ook uitstel omdat jy wag vir
die "perfekte" geleentheid. Werk daaraan om meer aanpasbaar te wees, omdat dit soms nodig is om op te tree voor al die besonderhede
bekend is.

Ongestruktureerd

Improviserend

Spontaan

Ongeërg

Gestruktureerd (6)

Presies (1)

Georganiseerd (3)

Prestasiegedrewe/Doelgerig (8)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

 Goed georganiseerd is  Ordelik  Gedetailleerd

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

Loopbaanimplikasies
Gebaseer op jou gemiddelde telling vir DOMINANSIE , sal jy wil seker maak dat jy die geleentheid het om rigting aan te dui in areas waarmee

jy bekend is en waarin jy bestaande kennis het. Verder, soek na 'n gemiddelde vlak van:

Jane, jou telling op die DOMINANSIE skaal dui op balans in jou behoefte om leiding neem en te volg. Persone wat soos jy toets, kan 'n situasie
korrek opsom en daarvolgens optree. As daar 'n sterk kwaliteit leier in 'n situasie na vore tree, is jy tevrede om daarby in te val en te dien. Aan
die ander kant, as daar nie 'n leier na vore tree nie, is jy gemaklik om leiding te neem.

Hierdie veelsydigheid, die vermoë om in verskillende omstandighede te lei of te volg, is 'n groot pluspunt. Sommige mense verkies om onder
iemand anders se gesag te staan, terwyl ander weer van nature in beheer wil wees. God het jou met 'n gesindheid en 'n mate van vermoë en
gemotiveerdheid geseën wat jou in staat stel om in albei situasies goed te vaar.

Die swakheid waarvoor jy moet oppas, is om die situasie verkeerd op te som, of dalk die omstandighede van een situasie blindelings op 'n ander
van toepassing te maak. As jy die situasie reg lees, sal jy in staat wees om te onderskei wat jou rol moet wees.

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

Loopbaanimplikasies
Jou gemiddelde telling op die MEDELYE skaal dui op 'n goeie balans tussen medelye en taaiheid in jou peroonlikheid. Jy behoort heel

gemaklik te voel in die meeste werkomgewings.

Vir die ideale werksomgewing, wees egter versigtig vir uiterste situasies. 'n Deur-tot-deur verkoopsituasie waar jy met aanhoudende
verwerping moet deel, kan byvoorbeeld vir jou baie spanningsvol wees. Aan die ander kant mag jy ook baie frustrasie ervaar wanneer jy

mense help wat voorkom asof hulle nie hul kant bring nie. Jou uitdaging in hierdie area is om balans te vind.

Jou gemiddelde telling op die MEDELYE skaal wys dat jy sensitief is teenoor mense, maar dat jy dit ook natuurlik vind om terug te staan en 'n
meer objektiewe evaluering te maak wanneer dit van toepassing is. Hierdie vermoë om jou reaksie by ander aan te pas, afhangend van die
situasie, behoort in die meeste werksomstandighede 'n bate te wees. Jou gelykmatige benadering tot mense behoort respek vir jou af te dwing
as iemand wat regverdig en sterk is.

Inskiklik

Toegeeflik

Samewerkend

Taktvol

Dominerend (5)

Selfgeldend (9)

Onafhanklik (1)

Reguit (2)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

 Vryheid om jou mening te lug  Onafhanklikheid  Besluitnemingsgesag

 Bestuursgeleenthede  Geleenthede om ander te  beïnvloed

Onbetrokke

(1) Neutraal

Objektief

(1) Ondersoekend

Medelyend (2)

Simpatiek

Ondersteunend (8)

Verdraagsaam
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Jane Doe 9



1.3 Tipiese Sterk Punte

Jane, die onderstaande sterk punte is tipies van mense wat dieselfde tellings behaal as jy. Soek na beroepe wat jou sal toelaat om hierdie sterk
punte ten beste te gebruik. Hoe beter jy in staat is om hierdie sterk punte by die werk te gebruik, hoe beter is jou kans op sukses en
werksbevrediging. Soos vroeër genoem, moet jy jou uitslae met iemand bespreek wat jou goed ken om te bevestig of al die punte op jou van
toepassing is.

Leierskapgerig; hou van nature daarvan om ander te beïnvloed en in beheer te wees. 

Energiek, positief en entoesiasties; is graag betrokke by baie aktiwiteite.

Uitgaande, meng maklik met mense; kry energie uit nuwe ontmoetings. 

Sterk verbale vaardigheid, oorredend en motiverend; kan 'n gehoor inspireer.

Goed daarmee om ander te bemoedig.

Baie vasberade om doelwitte te bereik.

Pionier; geniet dit om 'n berekende risiko te waag.

Kalm en vol vertroue in geval van teenspoed.

Ambisieus en opportunisties; sterk dryfkrag om te presteer en sukses te behaal. 

Kreatief, verbeeldingryk en oorspronklik; goed met die uitdink van nuwe idees.

Flink denker; in staat om abstrakte konsepte te verstaan.

Slim met hantering en oplossing van probleme.

1.4 Tipiese Nie-Sterk Punte

Die onderstaande nie-sterk punte is tipies van mense wat dieselfde tellings behaal as jy. Dit sal jou help om beter te presteer as jy in hierdie
areas kan verbeter. Aan die ander kant is dit ook belangrik om jou blootstelling in areas waarin jy nie sterk is nie, tot die minimum te beperk.
Soos vroeër genoem, moet jy jou uitslae met iemand bespreek wat jou goed ken om te bevestig of al die punte op jou van toepassing is.

Kan te veel aandring in 'n poging om resultate te kry.

Kan te optimisties wees oor uitkomste en mense.

Mag dalk 'n probleem hê met tydsbestuur en om gesprekke gefokus te hou.

Mag dalk gesprekke oorheers; nie altyd sensitief vir die behoeftes van die luisteraars nie.

Vind dit moeilik om vir ander nee te sê.

Kan so betrokke raak by werk dat gesondheid en familie en ander se behoeftes verwaarloos word.

Mag dalk onnodige risiko's neem.

Is geneig om te veel te fokus op persoonlike doelwitte en mag dalk familie ter wille van sukses opoffer.

Maklik verveeld met gevestigde prosedure.

Mag dalk 'n gesindheid van  meerderwaardigheid hê.
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1.5 Kritieke Lewensfaktore

Hierdie afdeling gee insigte wat jou sal help om ‘n loopbaan te kies waar die omgewing by die sterk punte in jou persoonlikheid pas.

Stres
Jou telling op die STRES skaal dui daarop dat jy oor die algemeen tevrede is met die stand van sake en dat jy maniere ontwikkel het om die
stres in jou lewe te hanteer. Jy hanteer tipies dinge soos hulle kom en lyk na die soort mens wat kalm en in beheer bly in moelike
omstandighede. Hierdie telling weerspieël hoe jy oor die algemeen optree, of is 'n aanduiding dat daar tans nie enige erge spanning in jou lewe is
nie. Baie lae tellings kan egter ook die gevolg wees van 'n tendens om probleme te ontken. Bespreek jou resultate met 'n familielid of vriend wat
jou kan help om jou spesifieke situasie te evalueer.

Skuld
Jou tellings dui daarop dat SKULD nie vir jou 'n probleem is nie. Geluk daarmee dat jy dit regkry om binne jou finansiële vermoëns te lewe.

Finansiële Bestuur
Jou tellings in finansiële bestuur dui op gemiddelde gewoontes in die area van uitgawes, spaar en beleggings. Ons moedig jou aan om skuldvry
te lewe deur middel van 'n begroting en 'n spaarplan.

Stres (7) Ontspanne
Skuld (10) Min/Geen skuld

Finansiële Bestuur (2) Gesond

Gespanne
Baie Skuld
Ongesond

30 20 10 5 mid 5 10 20 30
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Deel 2: Algemene Belangstellings

Vyf Hoof Algemene Belangstellingsvelde
Jane, die ontdekking van jou algemene belangstellings is ‘n kritieke stap in die loopbaanbeplanningsproses. Die eenvoudige rede hiervoor is dat
mense geneig is om te presteer wanneer hulle belangstel in die werk wat hulle doen! Wat vir een persoon sieldodend voorkom, is dalk vir ‘n
ander wat van nature gemotiveer is om dit te doen, maklik en lekker. Jy sal werk waarin jy belangstel oor die algemeen geniet, selfs al sluit dit
take in wat jy onder ander omstandighede moeilik of vervelig sou vind.

As gevolg van die aard van jou belangstellings is dit moontlik dat jou stokperdjies of ontspanningsaktiwiteite die tellings onder Algemene
Belangstellings beïnvloed het. Dit beteken dat jy dit in ag moet neem wanneer jy jou Algemene Belangstellingsuitslae interpreteer.

As jy byvoorbeeld fisieke fiksheid en sport geniet, kan "Sport" 'n hoë telling behaal onder Algemene Belangstellings. Aangesien so min mense
professionele sportmanne of –vroue word, moet die hoë telling gesien word vir wat dit waarskynlik is: iets wat jy vir ontspanning wil doen, maar
nie as ‘n loopbaan nie.

Aan die ander kant Jane, is dit waar dat jy heel moontlik meer suksesvol sal wees in areas wat verband hou met aspekte waarvan jy baie hou.
Een persoon wat baie lief was vir boogskiet en die buitelewe, het die topverkoper vir ‘n vooraanstaande boogvervaardiger geword. Net so
ontwikkel baie mense se stokperdjies in suksesvolle sakeondernemings. Hou in gedagte dat hoe meer jy geniet wat jy doen, hoe groter is die
kans dat jy werksbevrediging ervaar en hoe laer is jou werkstres.

Daar is verskeie maniere waarop loopbaanbelangstellings ingedeel kan word. Hierdie verslag gebruik 21 Loopbaangroepe, ingedeel in vyf hoof
loopbaan-belangstellingsvelde.

Hoof Belangstellingsareas en Loopbaangroepe

Doen

Help

Analisering

Invloed uitoefen

Uitdrukking gee

Doen
Help
Analisering
Invloed uitoefen
Uitdrukking gee

Doen (14%)

2. Sport
12. Buitelug/ Landbou
16. Avontuur
18. Meganies
20. Sekuriteit/ Wetstoepassing

Help (0%)

10. Dieresorg
15. Dienslewering
19. Verbruikerswetenskap
21. Vervoer

Analisering (13%)

5. Rekenkundig/ Finansieel
14. Tegnologiese Wetenskappe
13. Wetenskap/ Gesondheid

Invloed uitoefen (63%)

1. Bestuur/Verkope
3. Internasionaal
4. Regte/ Politiek
6. Godsdiens
8. Onderwys
9. Berading

Uitdrukking gee (10%)

7. Skryf
11. Openbare Optrede/Kommunikasie
17. Kunstig
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Vyf Hoof Algemene Belangstellingsvelde

Invloed uitoefen (63%)

1. Bestuur/Verkope

3. Internasionaal

4. Regte/ Politiek

6. Godsdiens

8. Onderwys

9. Berading

Redelik hoog (62)

Hoog (80)

Hoog (72)

Hoog (68)

Gemiddeld (57)

Gemiddeld (48)

Gemiddeld (45)

0 50 100

Analisering (13%)

5. Rekenkundig/ Finansieel

14. Tegnologiese Wetenskappe

13. Wetenskap/ Gesondheid

Redelik laag (36)

Redelik hoog (65)

Laag (22)

Laag (22)

0 50 100

Uitdrukking gee (10%)

7. Skryf

11. Openbare Optrede/Kommunikasie

17. Kunstig

Laag (29)

Gemiddeld (50)

Laag (27)

Baie laag (10)

0 50 100

Doen (14%)

2. Sport

12. Buitelug/ Landbou

16. Avontuur

18. Meganies

20. Sekuriteit/ Wetstoepassing

Laag (24)

Hoog (72)

Laag (23)

Baie laag (15)

Baie laag (8)

Baie laag (3)

0 50 100

Help (0%)

10. Dieresorg

15. Dienslewering

19. Verbruikerswetenskap

21. Vervoer

Baie laag (14)

Redelik laag (35)

Laag (17)

Baie laag (5)

Baie laag (0)

0 50 100
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2.1 Top Agt Loopbaangroepe

Jou loopbaangroepuitslae onder Algemene Belangstellings word deur drie komponente bepaal, naamlik Aktiwiteite, Beroepe en Vakgebiede.
Hierdie belangstellings kan werks- of ontspanningsgerig wees, of hulle kan stokperdjies of tydverdrywe wees wat jou ‘n aanduiding van moontlike
beroepe kan gee. Aangesien die Algemene Belangstellings-loopbaangroepe uit verskeie dele bestaan, kan jy dalk vind dat een Aktiwiteitegroep
vir jou baie belangrik is maar dat daar ander komponente in die groep is waarin jy nie belangstel nie. Jou top belangstelling is dus nie hoog op
die lys van Algemene Belangstellings nie. Jy mag byvoorbeeld wiskunde geniet maar nie in finansies belangstel nie; gevolglik is jou telling in die
Algemene Belangstellings-loopbaangroep “Rekeningkundig/Finansieel” nie hoog op die lys van Algemene Belangstellings nie.

Hier volg breedvoerige terugvoer oor die samestelling van jou loopbaangroeptellings. Jou tellings vir die Aktiwiteite-, Beroepe- en
Vakgebiedekomponente word vir elke belangstellingskategorie gegee.

Neem kennis: Alle groepe het Aktiwiteite, maar nie almal het beide Beroepe- en Vakgebiedegroepe nie.

Hierdie loopbaangroep fokus op besigheidsverwante aktiwiteite soos bestuur, verkope, die ontwikkeling van bemarkingstrategieë, asook die
begin en bedryf van 'n sakeonderneming. Beroepe kan die volgende insluit:

Opleidingskursusse wat jou vir hierdie loopbane voorberei, fokus op die area van besigheidsadministrasie, bestuur, bemarking, menslike
hulpbronnebestuur en finansies. 

Mense wat by hierdie loopbaangroep aanklank vind, stel dikwels baie belang in sport as 'n beroep of vir ontspanning. Aktiwiteite wat met hierdie
veld verband hou, sluit deelname aan sportbyeenkomste in (individueel of as deel van 'n span), sportafrigting, werk as fiksheidsinstrukteur of
onderrig in sportaktiwiteite. Mense wat in hierdie loopbaangroep sukses behaal is gewoonlik kompeterend, besit natuurlike sportaanleg, het
goeie fisieke koördinasie en is gedissiplineerd in hulle voorbereiding. Beroepe sluit die volgende in:

Studievakke wat in hierdie rigting algemeen is, is liggaamlike opvoeding, sportfisiologie, gesondheids- en voedingsleer en ander verwante vakke. 

1. Bestuur/Verkope

Aktiwiteit  Werk vir Self

Aktiwiteit  Bestuur

Aktiwiteit  Verkoopskommunikasie

Beroepe  Besigheidsleiers

Beroepe  Verkope/Bestuur

Vak  Besigheid/Bestuur

Hoog (80)

Baie Hoog (100)

Baie Hoog (90)

Gemiddeld (45)

Baie Hoog (93)

Gemiddeld (50)

Baie Hoog (100)

0 50 100

 Bemarkingsverteenwoordiger  Aankoper  Sakeman

 Eiendomsagent/-makelaar  Kleinhandelwinkelbestuurder  Reisagent

 Versekeringsagent  Aandelemakelaar  Bestuurder

2. Sport

Aktiwiteit  Sportief

Beroepe  Sportief

Vak  Liggaamsopvoeding

Hoog (72)

Hoog (82)

Hoog (83)

Gemiddeld (50)

0 50 100

 Sportafrigter  Skeidsregter/beampte  Professionele talentsoeker

 Sportagent  Professionele sportman/vrou  Parke- en ontspanningsbestuurder

 Fiksheidsinstrukteur  Sportafrigter  Liggaamlike Opvoeding-onderwyser
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Hierdie loopbaangroep sluit 'n sterk begeerte in 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. Die volgende beroepe is algemeen in hierdie groep:

Deeglike opleiding in internasionale studies en tale is 'n moet vir enigiemand wat in hierdie veld wil werk. 

Diegene wat deur hierdie loopbaangroep aangetrek word, het 'n sterk begeerte om die gedagtes en opinies van ander mense te beïnvloed. Hulle
hou gewoonlik daarvan om stemme vir politieke kandidate te werf, by openbare vergaderings te praat en perskonferensies te hou, kliënte in die
hof te verteenwoordig en in openbare politieke posisies te staan. Hier volg enkele voorbeelde van beroepe in hierdie area:

Aandag aan detail, 'n kompeterende geaardheid en weerstand teen kritiek is belangrik om sukses in hierdie beroepe te behaal. Gevorderde
opleiding is ook vir baie van hierdie posisies nodig. 

Hierdie loopbaangroep fokus daarop om komplekse probleme op te los deur middel van wiskundige of finansiële formules en konsepte.
Aktiwiteite wat met hierdie groep verband hou, sluit die voorbereiding van inkomstebelastingvorms vir kliënte in, analisering van wiskundige
formules of om statistiek te gebruik om uitkomste te voorspel. Mense wat dit geniet om in hierdie loopbaanveld te werk, is gewoonlik
detailgeöriënteerd, analities, noukeurig en akkuraat.  Die volgende is tipiese beroepe:

Onderrig en opleiding kan wissel maar kan rekeningkunde, finansies, statistiek, wiskunde, rekenaarwetenskap en ekonomie insluit. 

3. Internasionaal

Aktiwiteit  Internasionaal

Beroepe  Tale

Vak  Ander Tale

Hoog (72)

Baie Hoog (100)

Redelik laag (38)

Hoog (75)

0 50 100

 Buitelandse verslaggewer  Onderwyser in ander tale  Vertaler

 Oorsese sendeling  Diplomaat  Oorsese reisgids

 Internasionale sakeman  Tolk  Buitelandse diens-amptenaar

4. Regte/ Politiek
Aktiwiteit  Politieke Kommunikasie

Beroepe  Regte/ Politiek

Hoog (68)
Redelik hoog (65)
Hoog (70)

0 50 100

 Prokureur  Regsassistent  Politieke wetenskaplike

 Arbiter/bemiddelaar  Wetgewer  Regter

 Parlementsminister  Politieke veldtog-bestuurder  Politieke wetenskap-onderwyser

5. Rekenkundig/ Finansieel

Aktiwiteit  Finansieel

Aktiwiteit  Wiskunde

Beroepe  Finansieel/ Wiskunde

Vak  Finansies

Vak  Wiskunde

Redelik hoog (65)

Baie Hoog (85)

Gemiddeld (42)

Gemiddeld (50)

Baie Hoog (100)

Gemiddeld (50)

0 50 100

 Rekenaarstelselanalis  Ekonoom  Rekenmeester

 Bankier/ Leningsbeampte  Statistikus  Databasis-administrateur

 Aktuaris  Finansiële adviseur  Ouditeur
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Hierdie loopbaangroep fokus op aktiwiteite soos die voorsiening van geestelike en godsdienstige leiding en om na ander mense se persoonlike
probleme te luister. Nog tipiese aktiwiteite van persone in hierdie veld is om ander aan te moedig om deel te neem aan godsdienstige dienste,
met  hulle oor geestelike sake te praat en om aanbiddingsdienste te hou. Die meeste mense wat baie in hierdie veld belangstel, bied hulle tyd
deeltyds aan eerder as om in 'n voltydse pos te staan. Loopbane sluit die volgende in:

In die meeste gevalle is 'n akademiese agtergrond in godsdiens en berading nodig. 

Werk in hierdie groep behels die kommunikeer van idees  deur geskrewe materiaal soos nuusstories en artikels, TV- en filmdraaiboeke en
filmresensies. Die skryf van advertensiekopie en toesprake is ook voorbeelde van take wat deur mense uitgevoer word wat in hierdie soort werk
belangstel. Beroepe sluit die volgende in:

'n Deeglike akademiese agtergrond in skryftegniek, letterkunde, kreatiewe skryfwerk en grammatika is belangrik vir sukses in hierdie veld. 

Mense wat in hierdie loopbaangroep belangstel geniet dit om met mense te werk en om ander te help om nuwe vaardighede of idees te
bemeester. Voortdurende opleiding, lesbeplanning en die hou van rekords is 'n deel van mense in dié beroepsvelde se daaglikse werk. Die
volgende is voorbeelde van die vele beroepe in hierdie area:

Die meeste beroepe in hierdie loopbaankategorie vereis 'n universiteitsgraad; sommige vereis verdere studie soos 'n meestersgraad of
nagraadse onderwysdiploma. 

2.2 Gekombineerde Uitslae

Die onderstaande tabelle bevat jou werklike gestandaardiseerde uitslae vir die Aktiwiteite-, Beroepe- en Vakgebiedegroepe. Hierdie afdelings
vorm die Algemene Belangstellingsvelde wat op die vorige paar bladsye verskyn het. Die uitslae is op dieselfde skaal as die grafiese
voorstellings (laag = 20 tot 44, gemiddeld = 45 tot 55 en hoog = 55 tot 80). Neem in aanmerking dat hierdie tellings met jou belangstellings
verband hou sonder om jou ondervinding of vaardighede in ag te neem.

6. Godsdiens
Aktiwiteit  Godsdiens

Vak  Godsdiens

Gemiddeld (57)
Redelik laag (38)
Hoog (75)

0 50 100

 Godsdiensopvoeder  Pastoor  Pastorale berader

 Sendeling  Rabbi  Priester

 Evangelis  Jeugpastoor  Kapelaan

7. Skryf

Aktiwiteit  Skriftelike Kommunikasie

Beroepe  Verslaggewers/Skrywers

Vak  Afrikaans

Gemiddeld (50)

Redelik hoog (60)

Redelik hoog (65)

Laag (25)

0 50 100

 Joernalis  Webinhoudredakteur  Tegniese skrywer

 Bladuitlegredakteur  Redakteur  Skrywer

 Kreatiewe skrywer  Kopieskrywer  Verslaggewer

8. Onderwys

Aktiwiteit  Onderwys

Beroepe  Onderwys

Vak  Onderwys

Gemiddeld (48)

Gemiddeld (55)

Gemiddeld (42)

Gemiddeld (50)

0 50 100

 Onderwyser  Opleidingskoördineerder  Skoolhoof

 Tutor  Loopbaanvoorligtingsonderwyser  Onderwyser in volwasse onderwys

 Spraakonderwyser  Professor  Spesialebehoeftes-onderwyser
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Aktiwiteitsgroepe

1. Werk vir Self

2. Internasionaal

3. Bestuur

4. Finansieel

5. Sportief

6. Politieke Kommunikasie

7. Natuurnavorsing

8. Skriftelike Kommunikasie

9. Onderwys

10. Kommunikeer Groot Groepe

11. Verkoopskommunikasie

12. Diere

13. Wiskunde

14. Klerklik

15. Godsdiens

16. Berading

17. Wetenskaplike Navorsing

18. Handkonstruksie

19. Verskaf Mediese Sorg

20. Musikaal

21. Siviele Ontwerp

22. Kliëntediens

23. Kunstig

24. Tuinuitleg

25. Boerdery

26. Gevaarlike Aktiwiteite

27. Voedseldienste

28. Voedsel

29. Vervoer

30. Fabriekwerk/ Montering

31. Hotel/Restaurantdiens

32. Elektronika/ Masjiene

33. Mediese Navorsing

34. Stilering (hare/naels)

35. Vermaak

36. Sekuriteit

(100)

(100)

(90)

(85)

(82)

(65)

(63)

(60)

(55)

(50)

(45)

(43)

(42)

(40)

(38)

(38)

(35)

(25)

(22)

(20)

(17)

(13)

(13)

(13)

(10)

(10)

(5)

(5)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0 50 100
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Loopbaangroepe

Vakgebiedgroepe

1. Besigheidsleiers

2. Sportief

3. Regte/ Politiek

4. Verslaggewers/Skrywers

5. Finansieel/ Wiskunde

6. Berading

7. Verkope/Bestuur

8. Onderwys

9. Akteurs/Aanbieders

10. Tale

11. Wetenskap

12. Professioneel Buitelug

13. Diere

14. Opgeleide Tegnikus

15. Kliëntediens

16. Huishoudkunde

17. Avontuur

18. Kunstenaar

19. Medies

20. Sekuriteit

21. Mode

22. Bestuurder (vervoer)

(93)

(83)

(70)

(65)

(50)

(50)

(50)

(42)

(42)

(38)

(30)

(30)

(25)

(22)

(22)

(20)

(20)

(18)

(15)

(5)

(3)

(0)

0 50 100

1. Besigheid/Bestuur

2. Finansies

3. Sosiale Studies

4. Godsdiens

5. Ander Tale

6. Wetenskap

7. Liggaamsopvoeding

8. Wiskunde

9. Onderwys

10. Openbare Optrede

11. Tegnologiese Studies

12. Klerklik

13. Musiek

14. Afrikaans

15. Ambag/Tegnies

16. Huishoudkunde

17. Kuns

18. Landbou

(100)

(100)

(75)

(75)

(75)

(50)

(50)

(50)

(50)

(25)

(25)

(25)

(25)

(25)

(0)

(0)

(0)

(0)

0 50 100
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2.3 Moontlike Beroepe in jou Top Loopbaangroepe

Jane, jou top agt Loopbaangroepe soos op die vorige bladsye beskryf, verskaf algemene definisies vir breë beroepsgroepe waarin jy die meeste
belangstelling toon. Sommige van die beskrywings en beroepe in die groepe mag nie vir jou aantreklik wees nie. Dit maak nie saak nie; neem
net kennis van die punte waarvan jy nie hou nie en vermy daardie beroepe in jou verdere soektog.Die inligting in die ander afdelings van hierdie
verslag en meegaande Career Direct® Toepassings en Career Direct® Hulpbronne -afdelings sal jou in hierdie proses help.

Uitgebreide lyste met beroepe in hierdie en ander groepe verskyn in die Job Sampler wat die Career Direct® verslag vergesel. Daar verskyn
meer as 1,951 beroepe in die Job Sampler, ingedeel in vyf hoof Algemene Belangstellingsvelde (Doen, Help, Beïnvloed, Analiseer en Uitdrukking
Gee). Hierdie breë loopbaankategorieë is in 21 Algemene Belangstellings-loopbaangroepe ingedeel soos in jou verslag, en verskeie
loopbaanareas.

NEEM KENNIS VAN JOU LAAGSTE BELANGSTELLINGSGROEPE

Dit is belangrik vir jou om kennis te neem van jou vier laagste belangstellingsgroepe. Hulle verskyn hieronder en kan verdere insig in jou
loopbaanbelangstellings gee.

Installeer, herstel, werk met handgereedskap, bou/hanteer masjinerie, diagnoseer meganiese probleme.

Beplan spyskaarte, doen spyseniering, bestuur 'n restaurant, ontwerp nuwe modes, stileer hare, versier, spesialiseer in tuisteskepping.

Stel ondersoek in, hou toesig, beskerm mense en eiendom, reageer op alarms, vervolg wetsoortreders.

Bestuur verskeie voertuie, verskaf openbare of privaat vervoer.

Neem kennis: Loopbaan-/Algemene Belangstellings is nie dieselfde as vaardighede nie. Hulle weerspieël jou gemotiveerdheid ten opsigte van ‘n
loopbaanrigting maar nie jou vermoë om in daardie beroepsveld te werk nie. Die meeste mense se vermoëns ondersteun hulle belangstellings.
Indien nie, probeer hulle gewoonlik hulle vaardighede verbeter of kyk hulle na ‘n ander loopbaangroep. Iemand wat byvoorbeeld lief is vir sport
maar nie goed genoeg daarin is om dit professioneel te beoefen nie, kan besluit om ‘n afrigter of skeidsregter te word.

Meganies Baie laag (8)

0 50 100

Verbruikerswetenskap Baie laag (5)

0 50 100

Sekuriteit/ Wetstoepassing Baie laag (3)

0 50 100

Vervoer Baie laag (0)

0 50 100
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Deel 3: Vaardighede en Vermoëns

Sleutelvereistes in die area van vaardigheid in die kies van 'n
beroep

Sleutelvereistes in die area van vaardigheid in die kies van 'n beroep

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.

Daar is twee sleutelredes waarom jy op jou natuurlike sterk punte moet voortbou. As jy dit doen, sal dit jou eerstens help om jou volle potensiaal
te bereik. As jy vanuit jou natuurlike sterk punte opereer begin jy op ‘n hoër vlak, leer jy vinniger en bereik jy meer met dieselfde hoeveelheid
inspanning. Iemand kan byvoorbeeld vir jare oefen om te sing maar sal nooit ‘n professionele sanger kan wees nie, bloot omdat hy die natuurlike
vaardighede kortkom om hom te laat uitblink.

Tweedens, dis lekkerder om vanuit jou natuurlike sterk punte te werk. Dit is waar dat mense minder werkstres ervaar wanneer hulle iets doen
waarin hulle goed is. Dit maak ook sin dat jy dit geniet om daardie vaardighede te gebruik omdat hulle in die verlede deur ander erken, waardeer
en beloën is. Jou selfvertroue sal toeneem as jy jou natuurlike vermoëns gebruik, wat weer sal lei tot selfs meer sukses en vreugde in die
toekoms.

Die kern van die saak is dat jy ‘n groter kans het om goed te doen as jy die vermoëns gebruik wat natuurlik kom en wat jy geniet om te gebruik.
Alhoewel jy jou nie-sterk punte in ag moet neem, is dit oor die algemeen onproduktief om op hulle te fokus. Dis beter om in die area van
vaardigheid en vermoë saam met die stroom te swem, eerder as stroom-op.

Vaardighede en Vermoëns

Neem kennis: Hierdie afdeling se vaardigheidsuitslae is die gevolg van jou selfevaluering, nie van ‘n vaardigheidstoets nie. Navorsing dui aan dat
selfevaluering ‘n akkurate oorsig kan bied van ‘n persoon se vaardighede.

1. Sportief

2. Kruis-kultureel

3. Werk met Ander

4. Bestuur

5. Interpersoonlik

6. Analities

7. Organiseer

8. Wiskunde

9. Bemarking

10. Klerklik

11. Skryf

12. Meganies

13. Kunstig

14. Musikaal

Baie Hoog (100)

Baie Hoog (88)

Hoog (75)

Hoog (75)

Hoog (72)

Hoog (72)

Hoog (67)

Redelik hoog (63)

Redelik hoog (63)

Gemiddeld (55)

Gemiddeld (42)

Redelik laag (35)

Baie laag (13)

Baie laag (0)

0 50 100
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3.1 Vaardighede en Vermoëns: Top 4 Areas

Omdat jy 'n hoë telling in hierdie kategorie behaal het, het jy waarskynlik 'n hoë vlak van fisieke koördinasie, sportaanleg en oog-hand
koördinasie, en 'n sterk begeerte om te kompeteer. Daarby is jy heel moontlik sterk gemotiveer om mense hulle volle fisieke potensiaal te sien
bereik deur dissipline, afrigting, gesonde eetgewoontes, harde oefening en toewyding aan doelwitte. Om hierdie vaardigheid te verbeter, kan jy
verdere opleiding in die mediese-, rehabilitasie- en sportareas kry.

n Liefde vir taal sowel as om met mense van ander kulture te kommunikeer, is tipiese eienskappe van mense wat hoog toets in die kruis-
kultureel-kategorie. Daarby het hulle 'n besondere vermoë om die gebruike van internasionale kulture goed waar te neem, te verstaan en daarby
aan te pas. Hulle belangstellings lê gewoonlik in een of ander aspek van vertaling in die areas van besigheid, regerings- of humanitêre werk.

Sosialisering met mense kom vir jou natuurlik, aangesien jy dit geniet om met mense te werk. Jy geniet dit om met die publiek te werk en sal
waarskynlik goed vaar in loopbane waar jy jou natuurlike hartlikheid kan gebruik om nuwe mense te ontmoet en hulle welkom te laat voel.

Hierdie vaardigheidsarea fokus op die vermoë om ander se aktiwiteite goed te koördineer. 'n Hoë telling dui gewoonlik op die vermoë om ander
te oortuig en te motiveer. Mense volg jou leierskap maklik. Jy is waarskynlik goed met die delegeer van werk en die neem van besluite. Om
hierdie vaardighede ten beste te benut, moet jy loopbane oorweeg wat bestuur, motivering, delegering en leierskap insluit.

1. Sportief Baie Hoog (100)

0 50 100

2. Kruis-kultureel Baie Hoog (88)

0 50 100

3. Werk met Ander Hoog (75)

0 50 100

4. Bestuur Hoog (75)

0 50 100
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3.2 Vaardighede en Vermoëns: Evalueer jou Vaardighede

Kyk deeglik na jou hoogste vaardighede en analiseer die onderlinge verhouding tussen hulle. In watter mate is daar oorvleueling? Is daar ‘n
algemene tema? Hou van jou vaardighede meer verband met areas wat jy as ‘n stokperdjie wil gebruik eerder as ‘n basis vir jou beroep? Indien
dit so is, is daar maniere waarop daardie stokperdjievaardighede in jou werk gebruik kan word? Die Aksieplan wat jou verslag vergesel sal jou
deur hierdie en ander vrae begelei. Die voltooiing van die analise sal ‘n sleutelrol speel om die volle voordeel uit jou verslag te haal.

ONTWIKKEL JOU VAARDIGHEDE

As jy op jou natuurlike sterk punte fokus, beteken dit glad nie dat opleiding, onderrig, harde werk en toewyding nie nodig is om jou vaardighede
verder te ontwikkel nie. Inteendeel, die meeste suksesvolle mense het sukses bereik deur hulle werk toegewyd te doen. Dink aan ‘n
professionele gholfspeler wat sy natuurlike sportaanleg ontwikkel deur elke dag honderde balle te slaan, of ‘n pianis wat ure lank oefen om sy
natuurlike musiekaanleg volledig te ontwikkel.

MINIMALISEER DIE GEBRUIK VAN DIE VAARDIGHEDE WAARIN JY DIE LAAGSTE TOETS

Jane, net soos met belangstellings, moet jy kennis neem van die vaardigheidsareas waarin jy die laagste getoets het. Hulle verskyn in ‘n lys
onderaan die vorige bladsy. Areas met lae tellings kan vir jou insig gee oor jou loopbaanbelangstellings. Dit is moontlik dat hierdie nie natuurlike
sterk punte is nie, of dalk dat jy nie genoeg geleenthede gehad het om hulle te ontwikkel nie. Ongeag die rede sal dit beter wees as jy nie
beroepe volg wat swaar leun op jou laagste vaardighede nie, behalwe as jy eers opleiding kry.

JOU LAAGSTE VIER VAARDIGHEIDSAREAS

11. Skryf

12. Meganies

13. Kunstig

14. Musikaal

Gemiddeld (42)

Redelik laag (35)

Baie laag (13)

Baie laag (0)

0 50 100
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Deel 4: Waardes

Waardes is Belangrik in Loopbaanbesluite

Waardes is Belangrik in Loopbaanbesluite

Jane, jy kan in ‘n loopbaanveld wees wat goed pas by jou belangstellings, vaardighede en persoonlikheid, en tog geniet jy dit nie en ervaar jy
stres omdat dit nie by jou waardes pas nie. Baie mense geniet dit byvoorbeeld om in die buitelug te werk en sal nooit heeltemal gemaklik voel as
hulle tot ‘n gebou beperk word nie. Ander wil weer graag mense direk in hulle werk help en sal nie tevrede voel as hulle alleen of met masjiene
werk nie.

Baie mense dink hulle kan gelukkig wees in byna enige beroep solank hulle genoeg geld maak. Hulle vind hulleself egter dikwels ná ‘n paar jaar
in hulle beroep onvervuld en uitgebrand. Die gebruik van waardes as ‘n maatstaf in loopbaankeuses kan baie van die teleurstelling en werkstres
voorkom wat vandag in die werksplek te vinde is. Vergelyk jou waardevoorkeure met die manier waarop jy in werklikheid funksioneer. Hierdie
afdeling oor waardes bestaan uit drie dele en is ontwerp om jou te help om die waardes en voorkeure te definieer wat rigting sal gee aan jou
lewe en werk.

Verwag dat jou waardes sal verander; dis jou voorreg om hulle enige tyd te verander soos dit jou pas. Die meeste mense vind dat sommige van
hulle waardes wel verander soos hulle ouer word en soos hulle gesinsopset verander. Dit is ‘n goeie idee om hierdie verslag te bêre en in die
toekoms weer van tyd tot tyd daarna te kyk sodat jy dit kan opdateer en kan sien in watter mate jy by jou prioriteite bly.
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4.1 Waardes: Werksomgewing

JOU PRIORITEITE VIR DIE 12 ELEMENTE WAT MET WERKSOMGEWING VERBAND HOU

DIE TOP 4 WAARDES VIR OORWEGING VAN POTENSIЁLE BEROEPE EN POSISIES

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.

3. Onafhanklikheid
Jy hou daarvan om jou eie besluite te neem; soek dus na 'n groot mate van selfstandigheid in jou werk. Dis belangrik dat jy in staat gestel word
om dinge te doen soos jy wil. Almal het riglyne nodig, maar dit is belangrik dat jy met jou eie  idees kan eksperimenteer eerder as om iemand in
ag te neem wat gereeld oor jou skouer loer.

4. Reis
Soek na beroepe waar jy in staat sal wees om te reis en verskillende dele van die wêreld te sien. Jy geniet dit om vreemde mense te ontmoet,
gereeld te reis en verantwoordelikhede buite die kantoor te dra.

1

2

3

4
5

6

7

8

9
10 11 12

1. Stabiliteit
2. Uitdaging
3. Onafhanklikheid
4. Reis
5. Goed Georganiseerd
6. Harmonie
7. Verskeidenheid
8. Skoon Omgewing
9. Gelykheid
10. Buitelug
11. Avontuur/Risiko
12. Fleksietyd

Jane Doe 24



4.2 Waardes: Werksuitkomste

Alhoewel die meeste mense verwag om in verskeie areas deur hul werk beloon te word, is dit belangrik om te besluit wat die belangrikste
daarvan is. Opleiding en ‘n hoër inkomste gaan byvoorbeeld tot op ‘n sekere vlak saam, maar daarna lei voortgesette opleiding nie noodwendig
tot meer geld nie. Net so voel ‘n mens nie juis veiliger as jy in ‘n leiersposisie is nie. Of ons dit besef of nie, die meeste van ons moet moeilike
keuses in hierdie area maak.

Dit is baie belangrik om te besef dat prioriteite ‘n persoonlike saak is. Een van die grootste foute wat mense maak wanneer hulle ‘n
loopbaankeuse maak, is om iemand anders toe te laat om te veel inspraak te gee oor hulle werkswaardes. Jy het nou die geleentheid om
hierdie kritieke area goed te deurdink en seker te maak jy weet wat vir jou belangrik is.

HIER VOLG JOU PRIORITEITE VIR DIE 8 UITKOMSTE WAT JY VAN JOU WERK VERWAG

HIERDIE UITKOMSTE IS VIR JOU DIE BELANGRIKSTE

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.

3. Hoë Inkomste
Dis vir jou belangrik om goeie finansiële vergoeding vir jou werk te ontvang. Jy glo dat 'n hoë inkomste 'n noodsaaklike faktor is om te voel jy is
suksesvol.

4. Erkenning
Jy is bereid om hard te werk om bekend te staan as iemand wat sy/haar merk gemaak het. Erkenning vir jou kundigheid en bydrae is vir jou baie
motiverend; analiseer dus moontlike beroepe baie versigtig om seker te maak dat daar 'n duidelik gedefinieerde vergoedingstelsel is.

1
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3

4

5

6

7 8

1. Leierskap
2. Beroepsbevordering
3. Hoë Inkomste
4. Erkenning
5. Intellektuele Stimulasie
6. Sekuriteit
7. Help Ander
8. Voortgesette Opleiding
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4.3 Waardes: Lewenswaardes

Hierdie area is belangrik in loopbaanbeplanning omdat baie mense dit moeilik vind om hul lewenswyse met hulle lewenswaardes te versoen. Die
vinnige ritme van die lewe, die stres wat uit finansiële verpligtinge voortspruit en die ingewikkeldheid van die lewe in die tyd waarin ons is laat baie
mense voel hulle enigste keuse is om net elke dag vas te byt en aan te gaan.

Ervaring wys egter dat mense wat hulle lewensdoel of roeping goed deurdink en dan loopbaanbesluite neem wat tot daardie doel bydra,
besondere vrede en vervulling in hulle werk ervaar. Jou top vier items wat met jou lewensdoel verband hou, verskyn op die volgende bladsy.

JY HET 9 ITEMS WAT MET LEWENSROEPING VERBAND HOU GEPRIORITISEER

JOU TOP 4 PRIORITEITE VERSKYN HIERONDER

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.

3. Prestasie
Jy stel hoë mikpunte en wil graag alles uitstekend doen. Dis vir jou baie belangrik om jou volle potensiaal in jou werk te bereik. Soek na
loopbaangeleenthede waar jy hoë mikpunte kan stel en die resultate kan sien van wat jy gedoen het. 

4. Integriteit
Eerlikheid in elke area is vir jou 'n sleutelwaarde. Jy doen jou bes om jou beloftes na te kom en leef volgens die hoogste standaarde van
regverdigheid en waarheid. Om seker te maak dat jy nie gevra word om jou integriteit te verloën nie, moet jy die werksomgewing, leierskap,
produkte en dienste van enige werkgewer wat jy oorweeg, baie versigtig evalueer.
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1. Familie
2. Vriende
3. Prestasie
4. Integriteit
5. Dien Ander
6. Maak geld
7. Ontspanning
8. Kunssinnigheid
9. Dien God
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4.4: Waardes: Gevolgtrekking

VIND DIE REGTE BALANS IN JOU WAARDES

Niemand is volmaak nie. Superman en Supervrou bestaan nie, en jy sal nooit in staat wees om alles te doen op die vlak wat jy graag wil nie. Ons
moet elkeen ‘n balans in ons lewe handhaaf. As jy jou prioriteite in ag neem, sal jy in staat wees om ‘n gemaklike balans te vind in die gebruik
van jou tyd, energie en finansiële bronne. As jy voortdurend jou prioriteitslyste in ag neem, sal dit jou help om die waardes te handhaaf wat jy
nodig het om jou lewensdoel te bereik.

VERWAG DAT JOU WAARDES SAL VERANDER

Dit is jou prioriteite en jy kan hulle enige tyd verander as jy wil. Die meeste mense vind dat sommige van hulle waardes wel verander soos hulle
ouer word en soos hulle gesinsopset verander. Dit is ‘n goeie idee om hierdie verslag te bêre en in die toekoms weer van tyd tot tyd daarna te
kyk sodat jy dit kan opdateer en kan sien in watter mate jy by jou prioriteite bly.

WAT DOEN EK NOU?

Vergelyk hierdie fases in jou loopbaanontwikkeling met ‘n gesin wat deur die land ry op pad na hulle vakansiebestemming. Daar is twee duidelike
fases: die eerste fase bestaan uit die nodige navorsing en beplanning om die vakansie lekker te maak. Die tweede fase is om in die motor te
klim en te begin ry.

Die deurlees van jou CAREER DIRECT verslag is vergelykbaar met die bestudeer van ‘n padkaart in die eerste fase waar jy nog die rit beplan.
Dit gee jou ‘n idee van die algemene rigting tot by jou bestemming, saam met ‘n paar alternatiewe roetes om daar te kom. Dit sal jou egter nie
by jou bestemming bring nie, net soos die blote deurlees van hierdie verslag jou nie by ‘n geskikte loopbaan sal uitbring nie.

Jy begin nou by fase twee. Dit is tyd dat jy in die motor klim en jou loopbaanreis begin. Jou eerste stap is om jou inligting na planne en besluite
oor te skakel wat jou aan die gang sal kry. Die Aksieplan sal jou help om tot hierdie sleutelstap oor te gaan. Dit is ‘n gids wat jou kan help om
alles wat jy oor jou Werksprofiel geleer het, bymekaar te bring en daarop te reageer. Dit is uiters belangrik dat jy dit deeglik bestudeer omdat dit
jou sal help om jou profiel te laat pas by verskeie beroepe en opleidingsprogramme.

Die heel belangrikste is dat jy moet onthou dat die eintlike doel in loopbaanbeplanning is om jou talente en belangstellings te verstaan en ‘n
beroep te kies wat daarby pas. As jy dit doen, sal jy die beste kans hê om jou bestemming te bereik, naamlik ‘n loopbaan waarin jy gelukkig en
suksesvol sal wees.
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Opsommingsgrafieke: Persoonlikheid

1.1 Ses Faktore van Persoonlikheid

1.2 JOU PERSOONLIKHEIDSFAKTORE EN SUB-FAKTORE

Inskiklik

Introvert

Onbetrokke

Ongestruktureerd

Versigtig

Konvensioneel

Dominerend (5)

Ekstrovert (14)

Medelyend (2)

Gestruktureerd (6)

Avontuurlustig (14)

Innoverend (9)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

Versigtig

Konserwatief

Tevrede/Vergenoeg

Avontuurlustig (14)

Waagmoedig (9)

Ambisieus (19)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

Introvert

Afsydig

Gereserveerd

Stil

Ekstrovert (14)

Entoesiasties (12)

Sosiaal (13)

Verbaal (12)

Konvensioneel

Voorspelbaar

Tradisioneel

Innoverend (9)

Verbeeldingryk (6)

Vindingryk/Probleemoplossend (10)

Ongestruktureerd

Improviserend

Spontaan

Ongeërg

Gestruktureerd (6)

Presies (1)

Georganiseerd (3)

Prestasiegedrewe/Doelgerig (8)

Inskiklik

Toegeeflik

Samewerkend

Taktvol

Dominerend (5)

Selfgeldend (9)

Onafhanklik (1)

Reguit (2)

Onbetrokke

(1) Neutraal

Objektief

(1) Ondersoekend

Medelyend (2)

Simpatiek

Ondersteunend (8)

Verdraagsaam
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1.3 PERSOONLIKHEID: OPSOMMING

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

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

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

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

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

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

1.4 Kritieke Lewensfaktore

2.1 Algemene Belangstellings

Stres (7) Ontspanne
Skuld (10) Min/Geen skuld

Finansiële Bestuur (2) Gesond

Gespanne
Baie Skuld
Ongesond

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

Doen (14%) Help (0%) Analisering (13%) Invloed uitoefen (63%) Uitdrukking gee (10%)

1. Bestuur/Verkope
2. Sport

3. Internasionaal
4. Regte/ Politiek

5. Rekenkundig/ Finansieel
6. Godsdiens

7. Skryf
8. Onderwys

9. Berading
10. Dieresorg

11. Openbare Optrede/Kommunikasie
12. Buitelug/ Landbou

13. Wetenskap/ Gesondheid
14. Tegnologiese Wetenskappe

15. Dienslewering
16. Avontuur

17. Kunstig
18. Meganies

19. Verbruikerswetenskap
20. Sekuriteit/ Wetstoepassing

21. Vervoer

(80)
(72)
(72)
(68)
(65)
(57)
(50)
(48)
(45)
(35)
(27)
(23)
(22)
(22)
(17)
(15)
(10)
(8)
(5)
(3)
(0.5)

0 50 100
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2.2 8 Hoogste Loopbaangroepe per Belangstellingsarea

3.1 Vaardighede en Vermoëns

1. Bestuur/Verkope
3. Internasionaal
2. Sport
4. Regte/ Politiek
5. Rekenkundig/ Finansieel
6. Godsdiens
7. Skryf
8. Onderwys

Doen (14%)

Help (0%)

Analisering (13%)

Invloed uitoefen (63%)

Uitdrukking gee (10%)

0

50

100

1. Sportief

2. Kruis-kultureel

3. Werk met Ander

4. Bestuur

5. Interpersoonlik

6. Analities

7. Organiseer

8. Wiskunde

9. Bemarking

10. Klerklik

11. Skryf

12. Meganies

13. Kunstig

14. Musikaal

Baie Hoog (100)

Baie Hoog (88)

Hoog (75)

Hoog (75)

Hoog (72)

Hoog (72)

Hoog (67)

Redelik hoog (63)

Redelik hoog (63)

Gemiddeld (55)

Gemiddeld (42)

Redelik laag (35)

Baie laag (13)

Baie laag (0)

0 50 100
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4 Hoogste Geïntegreerde Waardeprioriteite

Kern Lewensbeplanningswaardes

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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Lewenswaardes

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

Werksuitkomste

1. Leierskap
2. Beroepsbevordering
3. Hoë Inkomste
4. Erkenning

Werksomgewing

1. Stabiliteit
2. Uitdaging
3. Onafhanklikheid
4. Reis
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Deel 5: Career Direct – Die Volgende Stappe

Career Direct – Die Volgende Stappe
Veels geluk met die voltooiing van jou Career Direct-toets en deurwerk van jou verslag!

Hier volg 'n paar basiese beginsels wat jy moet verstaan. Voor jy met die volgende stappe voortgaan moet jy hulle asseblief almal goed
bestudeer en met iemand bespreek wat jy kan vertrou.

Jy kan nie die feit ignoreer dat jy uniek ontwerp is nie. Jou aanvaarding van daardie unieke ontwerp is uiters belangrik in die ontdekking van
jou lewensdoel. As jy jou unieke samestelling ignoreer kan dit lei tot erge frustrasie, swak besluitneming en verhoudingsprobleme. 
Jou lewenswerk is 'n verhoudingsreis wat voortdurend ontvou, nie net 'n reeks gebeurtenisse nie. Wees sensitief en ontvanklik om raad en
leiding in jou navorsing en besluitneming te ontvang.
Dis 'n lewenslange verantwoordelikheid om jou ontwerp en jou loopbaan met mekaar te laat ooreenstem. Soos jou lewe aangaan, kom
daar dikwels 'n tyd waarin jy verwyder voel van verhoudings, jou werk en die lewe. Dit is gewoonlik 'n aanduiding dat dit tyd is om die Career
Direct-proses te herevalueer en te herhaal. 
'n Suksesvolle beroepsreis vra harde werk, getrouheid en vasbyt. Die bestudering van jou verslag en navorsing oor moontlike
loopbaankeuses is vereiste stappe. Dit kan jou verder help om vrywillige werk te doen in 'n veld wat met jou ontwerp ooreenstem. 
Jy is op die punt om 'n baie belangrike beroepsbesluit te neem. 'n Soliede fondasie is kritiek om 'n ramp te vermy. Die enigste basis vir 'n
wyse beroepsbesluit is:

Maak seker jou besluit stem ooreen met jou ontwerp.
Neem 'n besluit wat jou Skepper eer.

Vermy TEN ALLE KOSTE die volgende vals fondasies.
Aanvaar die maklikste of eerste werksaanbod
Geld as die belangrikste motief
Werkstitel of status
Sekuriteit, mag en beheer
Doen wat jou vriende doen
Soek die gewildste beroepe
Volg in ouers se voetspore en laat hulle drome waar word
Aanvaar 'n werk net omdat jy dit kan doen

Noudat jy die basiese beginsels oor die maak van wyse beroepskeuses goed verstaan, kom ons begin met die volgende
stappe:

STAP 1:

As jy nie 'n Career Direct konsultant het nie, vra 'n mentor om jou te help om jou verslag saam met jou deur te gaan en gereeld te bid oor
jou toekomsrigting. As jy wil, kan jy nou 'n Career Direct konsultant kontak!

STAP 2:

Gaan WEER deur jou toetsuitslae in jou Career Direct® Volledige Verslag.
Neem kennis van die inligting in jou veslag watnieop jou van toepassing is nie. As jy van iets verskil, vra jou konsultant of mentor of hulle
saamstem. Indien wel, haal die items deur wat nie van toepassing is nie.
Onderstreep die sleutelpunte in die verslag waarop jy en/of jou konsultant gefokus het, of merk hulle met 'n glimpen.
Skryf die top loopbaanaanbevelings van jou konsultant neer. As jy nie 'n Konsultant gebruik het nie, sal jy nie hierdie aanbevelings hê moe.

STAP 3:

Kliek op die verlangde of voorgestelde loopbaanskakels in jou top 8 Belangstellingsgroepe hieronder, en sit jou navorsing voort om jou te
help om jou moontlike loopbaanvelde met jou Persoonlikheid, Belangstellings, Vaardighede en Waardes te laat ooreenstem.
Elke loopbaan vereis 'n spesifieke samestelling van Persoonlikheid, Belangstellings, Vaardighede en Waardes om suksesvol te wees.
Onthou asseblief dat die loopbaan wat jy kies moet ooreenstem met AL VIER dimensies van jou ontwerp. Jy sal die nodige inligting oor
persoonlikheid, belangstellings, vaardighede en waardes kry as jy op die Job Detail skakels hieronder kliek.
Raadpleeg die Job Sampler (Laai dit HIER af) vir 'n meer omvattende lys van beroepe in jou spesifieke belangstellingsarea.
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https://mycareer.design/assets/resources/af/job-sampler/JobSampler.pdf
https://mycareer.design/find-consultant/search


8 Hoogste Belangstellingsgroepe
Werksdetailskakels

1. Bestuur/Verkope

2. Sport

3. Internasionaal

4. Regte/ Politiek

5. Rekenkundig/ Finansieel

6. Godsdiens

7. Skryf

8. Onderwys

Bemarkingsverteenwoordiger Aankoper Sakeman

Eiendomsagent/-makelaar Kleinhandelwinkelbestuurder Reisagent

Versekeringsagent Aandelemakelaar Bestuurder

Sportafrigter Skeidsregter/beampte Professionele talentsoeker

Sportagent Professionele sportman/vrou Parke- en ontspanningsbestuurder

Fiksheidsinstrukteur Sportafrigter Liggaamlike Opvoeding-onderwyser

Buitelandse verslaggewer Onderwyser in ander tale Vertaler

Oorsese sendeling Diplomaat Oorsese reisgids

Internasionale sakeman Tolk Buitelandse diens-amptenaar

Prokureur Regsassistent Politieke wetenskaplike

Arbiter/bemiddelaar Wetgewer Regter

Parlementsminister Politieke veldtog-bestuurder Politieke wetenskap-onderwyser

Rekenaarstelselanalis Ekonoom Rekenmeester

Bankier/ Leningsbeampte Statistikus Databasis-administrateur

Aktuaris Finansiële adviseur Ouditeur

Godsdiensopvoeder Pastoor Pastorale berader

Sendeling Rabbi Priester

Evangelis Jeugpastoor Kapelaan

Joernalis Webinhoudredakteur Tegniese skrywer

Bladuitlegredakteur Redakteur Skrywer

Kreatiewe skrywer Kopieskrywer Verslaggewer

Onderwyser Opleidingskoördineerder Skoolhoof

Tutor Loopbaanvoorligtingsonderwyser Onderwyser in volwasse onderwys

Spraakonderwyser Professor Spesialebehoeftes-onderwyser
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http://online.onetcenter.org/find/result?s=Special%20education%20teacher
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Professor
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Speech%20education%20teacher
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http://online.onetcenter.org/find/result?s=Chaplain
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http://online.onetcenter.org/find/result?s=Priest
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Rabbi
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Missionary
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Pastoral%20counselor
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Pastor
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Religious%20educator
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Comptroller
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Financial%20advisor
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Actuary
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Database%20Administrator
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Statistician
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Banker/%20Loan%20officer
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Accountant
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Economist
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Computer%20systems%20analyst
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Political%20science%20teacher
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Campaign%20manager
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Senator
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Judge
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Legislator
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Arbitrator
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Political%20scientist
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Paralegal
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Attorney
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Foreign%20service%20executive
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http://online.onetcenter.org/find/result?s=Manager
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Stockbroker
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Insurance%20sales%20agent
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Travel%20agent
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Retail%20store%20manager
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Real%20Estate%20Agent/Realtor
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Business%20executive
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Buyer
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Marketing%20Representative


 

STAP 4:

Voltooi die Aksieplan Werkblad deur die sleutelinligting te gebruik wat jy in jou Volledige Verslag en navorsing gekry het. Hierdie stap is baie
belangrik in die voltooiing van die Volgende Stappe!
Hou die volgende vrae in gedagte soos jy deur die Aksieplan werk:

Wat is jou unieke sterktes en motiverings wat jou in staat sal stel om in die werksplek te presteer?
Wat is jou patroon van Godgegewe, werksverwante eienskappe?
Wat is die loopbaanvelde en spesifieke beroepe waarin jy die meeste belangstel?
Volgens jou navorsing, wat is die belangrike vereistes en eienskappe van hierdie beroepe?
Watter loopbaanvelde en beroepe pas die beste by jou unieke ontwerp?
Wat sal jy doen om hierdie beroepsmoontlikhede wat by jou pas, na te jaag?

Beweeg saam met iemand in daardie beroep?
Vrywillige werk?
Word 'n assistent?
Gesels met mense in die spesifieke beroep?

STAP 5:

Bid deurgaans terwyl jy Goddelike raad soek, met mense in die beroepsvelde gesels wat pas by jou ontwerp, en na beskikbare
geleenthede in hierdie velde soek. 
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https://mycareer.design/assets/resources/af/action-plan/ActionPlan.pdf


Deel 6: Bronne

Bronne
Hierdie afdeling verskaf nuttige bronne en aanlyn-skakels na bronne en dienste wat jou sal help op jou pad na beroepsbevrediging.

Guide to College Majors and Career Choices e-boek
Die Guide to College Majors and Career Choices naslaangids gee praktiese raad oor die ondersoek van moontlike studierigtings, en die 
Choosing a College/Technical School Major dokument in die aanlynbronne help om jou belangstellings uit te bring by 'n studierigting wat
daarby pas. 

Kies 'n studierigting by 'n Universiteit/Universiteit van Tegnologie
Hierdie dokument sluit 'n proses in waartydens jou hoof beroepe en loopbaanvelde (geïdentifiseer deur die Aksieplan) met Universiteite en
Universiteite van Tegnologie se studierigtings in verband gebring word.

Job Sampler
Die Job Sampler is ontwerp om jou uitkyk oor beroepsmoontlikhede te verbreed, gebaseer op jou areas van beroepsbelangstelling. Die
nege beroepe vir elke belangstelling word in jou verslag net as voorbeelde aangedui. Hierdie Job Sampler bevat 'n volledige lys beroepe
wat verder ondersoek kan word by O*Net en die Occupational Outlook Handbook-skakels hieronder.

O*Net Online
O*Net Online is 'n databasis van die Amerikaanse Buro vir Beroepstatistiek, met gedetailleerde inligting oor spesifieke beroepe. Hierdie
aanlynbron bevat inligting oor al die beroepe wat in die Beroepsgids aangedui word, insluitend vereiste vaardighede, kennis en opleiding,
werksverantwoordelikhede, vaardigheidsvlak, gemiddelde vergoeding, en veel meer. 

Occupational Outlook Handbook
Die Occupational Outlook Handbook databasis word ook deur die Amerikaanse Buro vir Arbeidstatistiek onderhou en verskaf
gedetailleerde beskrywings van die hoof 260 beroepe wat ongeveer 90 persent van alle beroepe verteenwoordig wat deur Amerikaners
beklee word.

Crown Financial Ministries
Crown Financial Ministries is die moedermaatskappy wat die  Career Direct® Volledige Voorligtingstelsel ontwikkel het. Dit is 'n
internasionale, interdenominale bediening wat materiaal verskaf aan kerke en individue, seminare, 4 nasionale radioprogramme, 'n
bekroonde Internet Webtuiste, Money Map Coaching, en loopbaanmateriaal wat mense leer wat ware finansiële vryheid is. Besoek ons
aanlyn vir meer inligting oor hierdie dinamiese bediening.

Crown Financial Ministries Inligtingsbronne
Kliek hier om al die beskikbare produkte en dienste van Crown Finansiële Bedienings te sien.

Pongo™ Resume Diens
In vandag se kompeterende arbeidsmark is 'n goeie CV of resume die enkele belangrikste faktor wat jou voet in die deur kan kry op pad na
die perfekte posisie. Resume BUILDER and PUBLISHERstel jou in staat om jou CV of resume vinnig en maklik te skep, druk, e-pos en
faks, alles by een gerieflike bron - aanlyn! (Neem asseblief kennis dat hierdie skakel na 'n derdeparty-webtuiste lei.)

Career Personal Inventory
Hierdie vraelys sal jou help om deur 'n paar belangrike loopbaankwessies te werk voordat jy die stappe hieronder voltooi. Jy kan jou inligting
op die PDF tik en druk, maar dit sal nie jou inligting stoor nie.

Loopbaan en Opleidingsbeplannings Persoonlike Inventaris
Die voltooiing van hierdie kort vraelys op jou rekenaarskerm sal jou help om belangrike loopbaankwessies aan te spreek.
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https://mycareer.design/assets/resources/af/pdf/Questionnaire-Education.pdf
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Sessie Een: Hoe om die Aksieplan te voltooi en vir loopbaanrigting te gebruik

Sessie Twee: Kies 'n Universiteitsrigting of loopbaanpad

Sessie Een: Rentmeesterskap gaan oor meer as geld

Sessie Twee:

Sessie Een: God is die oorsprong van werk Alle werk het betekenis en waarde

Sessie Twee: Jou Roeping – God se plan vir jou lewe Werk is 'n platform vir bediening en getuienis

Sessie Drie: Uitnemendheid in die werksplek God is ons finale gesag

Sessie Een: Veranderinge in die Werksplek in die laaste Generasie

Sessie Twee: Tien Neigings in Vandag se Werksomgewing

Sessie Drie: Pas jou Patroon by Verwante Beroepe

Sessie Vier: Voordele van 'n Bybelse Perspektief op Loopbaankeuse

Sessie Een: Goeie en swak benaderings tot die kies van 'n loopbaan

Sessie Twee: Gaan weer deur jou verslag - Persoonlikheidsafdelinng

Sessie Drie: Gaan weer deur jou verslag = Persoonlikheidshoogtepunte

Sessie Vier: Gaan weer deur jou versag – Persoonlike Sterktes/Nie-Sterktes en Persoonlikheids-loopbaanimplikasies

Sessie Vyf: Gaan weer deur jou verslag – Belangstellings, Algemene Loopbaangroepe, verstaan jou tellings

Sessie Ses: Gaan weer deur jou verslag - Vaardighede en Vermoëns

Sessie Sewe: 'n Oorsig oor jou verslag – Waardes: Werksomgewing, Werksverwagtings, Lewenswaardes

Sessie Agt: Hoë of Lae tellings in die Belangstellingsafdeling

Sessie Een: Hoe om die Aksieplan te voltooi en vir beroepsrigting te gebruik

Jou rol as jou student se loopbaanmentor

Oudiobronne:

Oudioboodskap #1 – "Principles of Career Fulfillment" (28 minute)

Hierdie boodskap bevat bemoediging en wysheid oor hoe om ware sukses in jou lewe en loopbaan te behaal.

Oudioboodskap #2 – "How to Get the Best Results from Career Direct®" (36 minute)

Hierdie boodskap gee spesifieke instruksies oor hoe om die beste resultate uit jou Career Direct®-toets te kry.

Oudioboodskap #3 – "Understanding Your God-Given Design/Interpreting Your Career Direct Report" (55 minute)

Hierdie boodskap gee die basis vir ons unieke ontwerp soos geskep deur God. Hy het vir ons spesiale talente en vermoëns gegee wat nodig is
om ons potensiaal te behaal. Die Career Direct-verslag gee insig in jou unieke patroon.

Oudioboodskap #4 – "Action Plan for the Future" (9 minute)

Hierdie boodskap gee spesifieke instruksies oor hoe om jou persoonlik aksieplan vir die toekoms te voltooi.

Oudiolêers vir Studente

"Action Plan for the Future - Educational" (17 minute)

Hierdie boodskap gee spesifieke instruksies oor hoe om jou persoonlike aksieplan vir die toekoms te voltooi.

"A Message for Parents" (18 minute)

Let wel: Pa's en Ma's - Julle moet na hierdie afdeling luister om julle kinders op die bes moontlike manier te lei.
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https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/God-Given%20Design_Sess8.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/God-Given%20Design_Sess7.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/God-Given%20Design_Sess6.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/God-Given%20Design_Sess5.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/God-Given%20Design_Sess4.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/God-Given%20Design_Sess3.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/God-Given%20Design_Sess2.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/God-Given%20Design_Sess1.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/BestResults_Session4.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/BestResults_Session3.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/BestResults_Session2.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/BestResults_Session1.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/Principles_Session3.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/Principles_Session2.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/Principles_Session1.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/MessagetoParents_Session2.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/MessagetoParents_Session1.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/Action%20Plan%20-%20Edu%20-%20PDF2.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/af/audio/Action%20Plan%20-%20Edu%20-%20PDF1.mp3

