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EGYEDI BEÁLLÍTOTTSÁGÁBA - SZEMÉLYISÉGÉBE, ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÉBE, KÉSZSÉGEIBE ÉS ÉRTÉKRENDSZERÉBE. 

Jane Doe

JaneDoe@yahoo.com

ENNEK AZ ESZKÖZNEK A CÉLJA AZ ÖNISMERET. ÚGY ALKOTTUK MEG, HOGY SEGÍTSEN ÖNNEK AZONOSÍTANI A VELESZÜLETETT SZEMÉLYES
ERŐSSÉGEIT, POTENCIÁLIS SZAKMAI ÉRDEKLŐDÉSÉT, KÉPESSÉGEIT ÉS ÉRTÉKEIT. A CAREER DIRECT FELMÉRÉS NEM HASZNÁLHATÓ PSZICHOLÓGIAI,
MENTÁLHIGIÉNÉS ÉS/VAGY ORVOSI PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSÁRA, DIAGNOSZTIZÁLÁSÁRA VAGY KEZELÉSÉRE. KIZÁRÓLAG A FELHASZNÁLÓT
TERHELI A FELELŐSSÉG MINDEN TETTÉRT VAGY DÖNTÉSÉRT, AMELY ENNEK AZ ÖNISMERETI SEGÉDLETNEK A HASZNÁLATÁBÓL FAKAD. A CAREER
DIRECT ONLINE JELENTÉS HASZNÁLATÁVAL HATÁROZOTTAN LEMOND ÉS FELHAGY MINDEN OLYAN, A JELENTÉS HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓ
SZÁNDÉKKAL – BÁRMILYEN TERMÉSZETŰ LEGYEN IS AZ –, AMELY A CROWN FINANCIAL MINISTRIES ÉS A KAPCSOLÓDÓ CÉGEK VAGY ISKOLÁK
ÉS/VAGY AZOK ALKALMAZOTTAI ELLEN IRÁNYUL.

A Crown Financial Ministries, Inc. Career Direct Online-t a Crown Financial Ministries, Inc. fejlesztette ki. A Career Direct Teljes útmutatási rendszer egy védjegy. A
Career Direct, a Crown logó, a Crown Financial Ministries és a Crown dizájn a Crown Financial Ministries Inc. regisztrált védjegyei. Minden más védjegy az adott

tulajdonos tulajdonát képezi.

Teljesítve
Születési dát…
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1960. május 16., hétfő
Cary
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BEMUTATKOZÁS
Jane, ez a jelentés azon alapelvre épül, amely szerint azok, akik egyeztetik a munkájukat a személyiségükkel, érdeklődési körükkkel, készségeikkel és
érékrendszerükkel, általában örömüket lelik a munkájukban, és sikeresek abban.  Így a visszajelzés az alább bemutatott négy területen értékes inormációval szolgál a
karriertervezéshez. A karrierjére vonatkozó döntések meghozatalakor érdemes mind a négy területet figyelembe vennie.

Az eredményekből nem fog egy konkrét foglalkozás körvonalazódni; ehelyett kulcsfontosságú információhoz jut, amely segít megérteni az egyedi beállítottságát és
azt, hogy milyen fajta munka illik Önhöz.

TUDJON MEG MÉG TÖBBET A RÉSZLETES JELENTÉSBŐL!

Az Egyszerű jelentés a megfelelő útra tereli, de a Career Direct kiértékelőnek akkor veheti legnagyobb hasznát, ha az
eredményeket Részletes jelentéssé vagy Prémium jelentéssé minősíti fel. 

Mindkét lehetőség tartalmaz egy Részletes jelentést, egy akciótervet és további forrásokat, azonban a Prémium jelentés
lehetőséget ad egy négyszemközti karriertanácsadásra, amely során értelmezni tudja az eredményeket, és megérti, mit jelent

mindez a jövőjére nézve!

AZ EREDMÉNYEK FELMINŐSÍTÉSE

1. Holland, J. (1959). A Theory of Vocational Choice. Journal of Counseling Psychology, 6(1), 35-45.
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SZEMÉLYISÉG
Jane, ebben a részben a személyiség fogalma azt a módot írja le, amelynek során egy személy természetes indíttatásból cselekszik. Pl.: némelyek természetüknél fogva
szervezettek és pontosak, míg mások sokkal spontánabbak és lazábbak. Hasonlóképpen, némelyek szeretnek kockáztatni, mások viszont természetükből adódóan
óvatosabbak.

Az alábbiakban a hat személyiségi faktort soroltuk fel a legjellemzőbbtől a legkevésbé jellemzőig.

1. Vállalkozó szellemű
kalandos, ambiciózus, erős Önben a versenyszellem, és vonzódik a kihívások iránt

2. Kifele forduló
társaságkedvelő és természeténél fogva barátkozó típus, aki szeret idegenekkel találkozni; lelkes és jó kapcsolatépítő

3. Újító
nagyon kreatív; különösen szeret új ötletekkel előállni, és keresi a szellemi kihívásokat

4. Lelkiismeretes
pontos, szervezett és felkészült; természeténél fogva követi a szabályokat, hiszen szereti a struktúrákat és a kiszámíthatóságot

5. Engedékeny / Domináns (Közepes)
vezetőként és követőként egyaránt megtalálja a helyét, és alkalmazkodik a helyzet szülte igényekhez

6. Elfogulatlan / Együttérző (Közepes)
kellemes megjelenésű, segítőkész; ugyanakkor képes objektíven megítélni embereket és helyzeteket

HAT SZEMÉLYISÉGI FAKTOR

Engedékeny

Befele forduló

Elfogulatlan

Struktúrálatlan

Óvatos

Konvencionális

Domináns (5)

Kifele forduló (14)

Együttérző (2)

Lelkiismeretes (6)

Vállalkozó szellemű (14)

Újító (9)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

Jane Doe 4



ÁLTALÁNOS ÉRDEKLŐDÉSI KÖR
Jane, az ÉRDEKLŐDÉSI KÖR a legfontosabb terület az Önhöz leginkább illő karrier keresésekor. Érdemes ezeket a területeket szem előtt tartania:

1. Menedzsment/Értékesítés
Ez a karriercsoport az üzleti vonatkozású tevékenységekre koncentrál mint pl. a menedzselés, értékesítés, értékesítési stratégiák kidolgozása, valamint
vállalkozások beindítása és működtetése.

2. Atlétika
Ezt a csoportot a sport iránti erős érdeklődés jellemzi, legyen szó hivatásról vagy szabadidős tevékenységről.

3. Nemzetközi
Az ebbe a csoportba tartozók erős vágyat éreznek arra, hogy utazzanak vagy külföldön dolgozzanak, más kultúrájú népekkel kerüljenek kapcsolatba, és egynél
több nyelven kommunikálhassanak.

4. Jog/Politika
Akik ilyen munkakör iránt vonzódnak, azok erős vágyat éreznek a mások gondolatainak és véleményének a formálása iránt.

ÉRDEKLŐDÉSI KÖR PÉLDA FOGLALKOZÁSOK

Menedzsment/Értékesítés Marketing képviselő, beszerző, vállalati vezető, Ingatlanügynök

Atlétika egészségügyi sporttréner, sportbíró, tehetségkutató, sportügynök

Nemzetközi külföldi tudósító, idegennyelvtanár, Fordító, külföldi misszionárius

Jog/Politika védőügyvéd, jogi asszisztens, politológus, döntőbíró

KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK
Jane, A készségek megértése akkor válik fontossá, amikor megvizsgálja a képességeit és a foglalkozásokat. Nagyon fontos, hogy a munkája feleljen meg a legjobb
készségeinek, hogy személyes örömöt leljen az Ön számára természetes munkában.

Fizikai koordináció, test és kéz-szem koordináció, sportok

Folyékony idegennyelvismeret; nemzetközi kultúrákkal, szokásokkal kapcsolatos munka

1. Sport Nagyon magas (100)
0 50 100

2. Cross-kulturális Nagyon magas (88)
0 50 100
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ÉRTÉKEK
Amikor az adott karrieren belül egy konkrét állást vagy pozíciót fontolgat, tartsa szem előtt a MUNKAKÖRNYEZETTEL KAPCSOLATOS ÉRTÉKEIT.

1. Stabilitás
Szeret kiszámítható, rutinos környezetben dolgozni, ahol nem érhetik meglepetések. Értékeli a megszokott munkaidőt, állandó fizetést és az olyan
munkamenetet, amely nem változik.

2. Kihívás
Szüksége van olyan lehetőségekre, amikor nehéz problémákat oldhat meg, amikor minden egyvalamin áll vagy bukik. Keresi a nehéz feladatokat és az
akadályokat, hogy felülkerekedhessen rajtuk. A vitás helyzetek nem okoznak gondot, hiszen szeret rendet teremteni ott, ahol a káosz uralkodik.

Akkor lesz a legelégedettebb, ha az adott állásnak ezek a velejárói (KIMENETEL).

1. Vezetés
Jól érzi magát olyan pozíciókban, ahol emberekért és erőforrásokért lehet felelős. Szereti kézben tartani a dolgokat, megmondani másoknak, hogy mit
tegyenek, és szeret döntéseket hozni a csoport számára. A munkája lehetőséget kell biztosítson az Ön számára, hogy egy csapatot egy közös cél felé
vezethessen.

2. Előrelépés
Olyan foglalkozások érdeklik, amelyek egy jól meghatározott fejlődésre adnak lehetőséget. Szeret feljebb lépni a szervezeti ranglétrán, hogy nagyobb
felelősséget és tekintélyt kaphasson a munkahelyen. Olyan állásokat keressen, amelyek a szakterületén lehetőséget nyújtanak a növekedésre és fejlődésre.

Általánosságban véve, bármilyen pozíciót is kíván betölteni, vegye figyelembe ezeket az ÉLETCÉLLAL KAPCSOLATOS ÉRTÉKEKET.

1. Család
Nagyra becsüli a családját, és szeretné, hogy valahányszor szükségük van Önre, gondoskodni tudjon róluk. Fontosnak tartja, hogy mindig elérhető legyen, és
bekapcsolódhasson a tevékenységeikbe. Fontos, hogy minőségi időt tölthessen a családjával, és ezt szem előtt kell tartania a karrierválasztás alkalmával is.

2. Barátok
Az élete fontos részét képezik barátságok kialakítása és fenntartása. Szeret időt tölteni a közeli barátokkal, segíteni nekik, amikor szükségük van Önre, valamint
új barátságokat kötni és mélyíteni. Szereti az olyan életvitelt, amely teret ad annak, hogy elszakadjon a kötelességeitől, és időt tölthessen a barátaival,
ismerőseivel.

AZ ELSŐ NÉGY INTEGRÁLT ÉRTÉK FONTOSSÁGI SORRENDJE

&Eacute;rt&eacute;krend

Munkak&ouml;rnyezet

A munka kimenetele

Értékrend
Munkakörnyezet
A munka kimenetele

Értékrend

1. Család
2. Barátok
3. Teljesítmény
4. Becsületesség

Munkakörnyezet

1. Stabilitás
2. Kihívás
3. Függetlenség
4. Utazás

A munka kimenetele

1. Vezetés
2. Előrelépés
3. Magas jövedelem
4. Elismerés
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A SKÁLÁK ÉS A PONTOZÁS MEGÉRTÉSE
A skálák mindegyik részben egy standard pontozásra épülnek, amelyet egy olyan, nagyobb populáció válaszaiból nyertek, amelynek tagjai a különböző
foglalkozásokban sikereket értek el. A skálák lehetőséget adnak Önnek arra, hogy vizuálisan összehasonlíthassa a pontjait más, Önhöz hasonló munkavállalók
pontjaival. A skálák segítenek a trendek felismerésében. Az alábbiakban talál egy példát a használt skálákra.

A fenti oszlopdiagram mintán különböző személyiségtípusokat mutattunk be. A grafikon standard eredményei a +30-tól (balról) a 0-n (középen) át a +30-ig
(jobbra) terjednek (60 pontos sávban), és az átlag pontszám 0 (középérték). Mindegyik faktorban nagyjából a populáció egyharmada a jobb oldali tartományban (+6
és +30 között), egyharmada a középső tartományban (+5 jobbról és +5 balról), ill. egyharmada a bal oldali tartományban (+30 és +6 között) szerez pontokat.

A fenti oszlopdiagram minta az érdeklődési kör és a készségek/képességek eredményeit összesíti. A diagram az érdeklődés alacsony (balról), mérsékelt
(középtartományban) és magas (jobbról) szintjét mutatja.Ezek a pontok nem minősítik a teljesítményt, és nem jelentenek "jó" vagy "rossz" eredményt, hanem a
viszonylagos helyzetét tükrözik a válaszai alapján, összevetve más felnőtt és fiatal személyek eredményeivel.

Engedékeny
Befele forduló

(27) Elfogulatlan
(mid) Struktúrálatlan

(13) Óvatos
Konvencionális

Domináns (21)
Kifele forduló (24)
Együttérző
Lelkiismeretes (mid)
Vállalkozó szellemű
Újító (3)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30MINTA

Állatgondozás Magas (75)
0 50 100MINTA
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A MUNKA BIBLIAI ALAPJA
Jane, a munkánknak és karrierünknek a kapott tálentumainkra kellene épülnie. Az életünk több, mint egyharmadát munkával töltjük, ezért   ez egy olyan terület,
amelyet megfelelően és felelősségteljesen kell kezelnünk.

A jó sáfár 
a legtöbbet kell kihozza magából! 
Ahhoz, hogy kihozhassuk a legtöbbet,  
teljes tudatában kell lennünk a forrásainknak, és ezeket a bölcsen kell felhasználnunk. Ilyen források a természetes adottságaink, szerzett készségeink és erősségeink.

A Career Direct
teljes útmutatási rendszerehat alapelvre épül.

1. alapelv: Az általunk végzett munkának nagy jelentősége van.
Amikor a foglalkozásunk megegyezik az értékrendszerünkkel, nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a munkánknak.

Alapvetően a munkánk célja az, hogy kielégítse a szükségleteinket. Ha a munkája nem tesz eleget ilyen jellegű elvárásainak, keressen másik munkát.

2. alapelv: Minden munkának van értelme és méltósága.

Még a legegyszerűbb tevékenység is értékes lehet, ha másoknak hasznára van. Ha a tevékenységet végző személy hasnosnak érzi magát, a munkája értelmet és
méltóságot nyer. Sőt, ha az illető jó minőségű szolgáltatást nyújt, gyakran kivívja mások elismerését. Ez az elismerés építi az egyén önbecsülését, amitől
hasznosnak és nélkülözhetetlennek érzi magát.

3. alapelv: Minden egyénnek meg kell találnia a hivatását.
A hivatás olyan munkával kapcsolatos tevékenységek összessége, amelyekre az egyénnek különleges hajlama van, és amelyeket szívesen végez.A Career Direct
teljes útmutatási rendszere segít megtalálni a hivatásunkat. Azok, akik megtalálták a helyüket a munkaerőpiacon, sokkal elégedettebbek az életükkel, mint a
többiek.

4. alapelv: A munkánk tesz minket hitelessé a közösségünkben.

A munka révén megszerzett hitelesség lehetőséget nyújt mások szolgálatára és jó cselekedetek megtételére.

A szerzett pénzzel támogatni lehet a különböző kezdeményezéseket, és a munkahelyen elsajátított készségekkel önkéntes munkát is lehet végezni. Az
ilyen jellegű tevékenységek sokak számára megelégedettséget és örömet jelentenek.

5. alapelv: Ha a megfelelő motiváció vezérel arra, hogy adott területen szaktekintéllyé vagy értékes munkaerővé váljon, az lehet nemes cél. 
Az életen át tartó módszeres tanulás (a kapott tálentumok felhasználásával) felgyorsítja a szakmai kiválóság elérésének folyamatát. 
A szakértelmünk és képességeink növelni fogják a biztonságérzetünket.
Egy régi mondás szerint, "Ha látsz ügyesen dolgozó embert, az a királyok szolgálatába fog állni."

6. alapelv: Egy állás elvesztése nem a világvége, hanem lehetőség valami jobb megtalálására.
Ha elveszítette az állását, gondolja végig, mi vezethetett ehhez. Ha jogtalanul bocsátották el, bocsássa meg az igazságtalanságot, mert így felesleges teher
nélkül nézhet új állás után.
Ha az álláskeresési törekvései nem járnak sikerrel, fontolja meg az önkéntesi vagy gyakornoki munkát, hiszen ha kapcsolatba kerül másokkal, az új
ajtókat nyithat az Ön számára.
Sajátítson el újabb készségeket, és kezdjen el új kapcsolatokat kialakítani. Új ismerősei értesíthetik a pozíciók esetleges megüresedéséről.

A Crown Financial Ministries-nél  meg vagyunk győződve, hogy az erősségek, természetes adottságok és értékek azonosítása segíthet felismerni, mi Isten célja az
életünkkel. Hisszük, hogy a Career Direct  Útmutatási rendszer egy felbecsülhetetlen forrás ennek elérésében.

®

 ®

 ®

 ®
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Egyszerű jelentés Részletes jelentés

Bemutatkozás Hogyan értelmezze a skálákat/eredményeket   
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Legfontosabb személyiségjegyek  
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Kritikus életkérdések  

2. rész: Általános érdeklődési kör Lehetséges foglalkozások   
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Összesített eredmények: tevékenység, foglalkozás, tárgy  
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4. rész: Értékek Munkakörnyezet 2 12

A munka kimenetele 2 8

Értékrend 2 9

Következtetés  

Összefoglaló táblázatok Hat személyiségi faktor  

A személyiség alfaktorai  

A személyiség összegzése  

Általános érdeklődési kör  
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Az egyszerű és részletes jelentés összehasonlítása
Ön az Egyszerű jelentést tartja a kezében. Nézze meg a táblázatot, hogy mit veszít, ha nem minősíti fel az eredményeit az
életét megváltoztató Részletes jelentéssé. 

   Mit tartalmaz a jelentés

#   Jellemző vonások
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