Aveģi slujba potrivitÃ?

La următoarele întrebări, alegeĠi câte un singur răspuns – cel
care vi se potriveúte cel mai bine.
1. De ce mergeĠi la serviciu?
a) pentru bani
b) pentru bani úi ca să fac ceva
c) pentru satisfacĠia muncii úi pentru bani
Cât de des încercaĠi să vă găsiĠi o slujbă nouă, fie în
interiorul, fie în exteriorul organizaĠiei pentru care lucraĠi
deja?
a) mai des decât de două ori pe an
b) de două ori pe an
c) mai rar decât de două ori pe an

2.

Care dintre următoarele descrieri ale muncii vă redă cel
mai bine filozofia personală?
a) face parte din corvoada vieĠii
b) este un mod de a-Ġi câútiga existenĠa
c) ar trebui să fie plăcută
3.

4.
a)
b)
c)

Cum vă înĠelegeĠi cu colegii de serviciu?
nu-i pot suporta
aúa úi aúa
sunt prietenii úi colegii mei

La sfârúitul zilei normale de muncă, nu v-aĠi terminat
încă sarcina curentă. Cum procedaĠi?
a) mergeĠi acasă úi terminaĠi a doua zi
b) terminaĠi sarcina, dar cereĠi să vi se plătească ore suplimentare
c) terminaĠi sarcina, indiferent dacă vi se plătesc sau nu ore
suplimentare
5.
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6.
a)
b)
c)
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Cum vă înĠelegeĠi cu úeful?
nu foarte bine
satisfăcător
eu sunt úeful

Vă sculaĠi luni dimineaĠă după o vacanĠă de o săptămână.
Ce gândiĠi?
a) toată săptămâna am aúteptat cu groază ziua asta
b) asta este… înapoi la salahorie
c) o să încerc să ajung mai devreme azi, ca să aflu ce s-a
întâmplat în absenĠa mea
7.

8.
a)
b)
c)

Cum vă apreciaĠi conĠinutul muncii?
extrem de banal
ar putea fi mai interesant sau mai variat
îmi place ceea ce fac

9.
a)
b)
c)

Cum vă simĠiĠi după o zi de muncă?
mă bucur că s-a mai terminat o zi
epuizat, fie fizic, fie mental
satisfăcut

10. Vă uitaĠi la ceas úi este ora 15:00. Mai aveĠi două ore de
program. Ce gândiĠi?
a) vor fi două ore foarte lungi…
b) cum o să reuúesc să termin totul până la ora 17:00?
c) ce repede s-a făcut ora 15:00!
11. Cât de frecvent vă pomeniĠi că sunteĠi încordat la
serviciu?
a) aproape zilnic
b) mai des decât o dată pe săptămână
c) foarte rar
12. Cât de frecvent anunĠaĠi la serviciu că sunteĠi bolnav úi
nu puteĠi veni la muncă?
a) mai mult de cinci zile pe an
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b) mai puĠin de cinci zile pe an
c) mai puĠin de două zile pe an
13. La sfârúitul după-amiezii de duminică, vă simĠiĠi vreodată
deprimat la gândul că a doua zi trebuie să reveniĠi la
muncă?
a) da, frecvent
b) uneori
c) niciodată nu mă simt deprimat la gândul că a doua zi mă
duc la muncă
14.
a)
b)
c)

Cât de frecvent vă uitaĠi la ceas în timpul zilei de muncă?
cel puĠin o dată pe oră
probabil de două-trei ori pe zi
doar ocazional

15.
a)
b)
c)

Ce vă neliniúteúte cel mai mult în privinĠa muncii?
siguranĠa slujbei
faptul că aveĠi prea multe de făcut
faptul că trebuie să fiĠi competent úi profesionist

16. Care vă este atitudinea faĠă de noile tehnologii?
a) dacă pot fi evitate, nu vreau să am nimic de-a face cu ele
b) trebuie să le accept, dar mă întreb dacă sunt îndeajuns
de flexibil pentru a mă adapta la ele
c) le salut ca pe o provocare nouă úi incitantă
17. Vi se cere să participaĠi la un curs de instruire. Ce spuneĠi?
a) nu mă omor după aúa ceva. Dacă se poate, trimiteĠi pe
altcineva.
b) n-am nimic împotrivă, dar sunt realmente prea ocupat
ca să am timp să particip
c) îl salut cu plăcere, dacă este relevant pentru munca mea
18. Cât de interesat sunteĠi faĠă de organizaĠia în care lucraĠi?
a) nu prea mult; mă aflu aici pentru a face munca pe care o fac
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b) útiu ce se întâmplă, dar principala mea preocupare este
slujba pe care o am
c) mă interesează foarte mult organizaĠia în care lucrez
19.
a)
b)
c)

Cât de frecvent râdeĠi împreună cu colegii?
nu prea des
uneori
destul de des

20.
a)
b)
c)

VisaĠi vreodată cu ochii deschiúi în timpul serviciului?
da, frecvent
n-am timp de visuri
ocazional

21. SunteĠi solicitat să scrieĠi un articol despre hobby-urile
personale pentru buletinul informativ al organizaĠiei în
care lucraĠi. Cum veĠi reacĠiona?
a) veĠi scrie articolul în timpul programului, considerând
că este o pauză bine-venită de la munca uzuală
b) vă veĠi interesa dacă puteĠi scrie articolul în timpul orelor
suplimentare plătite
c) veĠi scrie articolul în timpul liber
22. Ora oficială de începere a programului de muncă în
fiecare dimineaĠă este 8:30. Dacă ajungeĠi mai devreme
la serviciu, de exemplu la 8:10, ce veĠi face?
a) vă veĠi întreba ce vi s-a întâmplat cu ceasul
b) veĠi citi ziarul până la 8:30
c) vă veĠi apuca de lucru imediat cum ajungeĠi
23.
a)
b)
c)

Cât de des participaĠi la evenimente sociale la serviciu?
niciodată
ocazional
destul de frecvent



$YHØLVOXMEDSRWULYLW½"
Ø

 'DF½ DØL IL DQXQØDW SH QHDWHSWDWH F½ VHGLXO VHUYLFLXOXL
VH YD PXWD ÈQ DOW RUD L YL VH YD RIHUL DOWHUQDWLYD GH D
Y½ PXWD GH DVHPHQHD RUL GH D IL FRQFHGLDW FDUH YDU IL
UHDFØLD LPHGLDW½"
D QX D IL IRDUWH QHOLQLWLW D DFFHSWD FRQFHGLHUHD L
PLD J½VL DOW ORF GH PXQF½
E D IL GHVWXO GH QHOLQLWLW L D WL F½ WUHEXLH V½ LDX R
GHFL]LH IRDUWH GLILFLO½
F DGRULV½P½PXWRGDW½FXVOXMEDGDF½DFHVWOXFUXHVWH
SRVLELO

D
E
F

&¼W GH IUHFYHQW SDUWLFLSDØL OD SU¼Q]XUL GH OXFUX"
QLFLRGDW½
ÈQWRWGHDXQD
XQHRUL

(YDOXDUH

$FRUGDØLY½  SXQFWH SHQWUX ILHFDUH U½VSXQV dFo  SXQFW
SHQWUX ILHFDUH U½VSXQV dEo L  SXQFWH SHQWUX ILHFDUH U½VSXQV
dDo

40–50 de puncte

9½ DIODØL ÈQ SRVWXUD QRURFRDV½ GH D IDFH PHVHULD SH FDUH
RLXELØLH[DFWÈQPHGLXOFHOPDLSRWULYLW3HQWUXGXPQHDYRDVWU½
GLPLQHØLOH GH OXQL QX SUH]LQW½ QLFLR SUREOHP½ r GH IDSW DELD
DWHSWDØL ]LXD GH P¼LQH L RULFH QRL SURYRF½UL FX R IHULFLUH
FDUH XQHRUL HVWH LQYLGLDW½ GH FROHJL L GHRDUHFH VXQWHØL DW¼W
GH PXOØXPLW ÈQ PXQF½ PXOØXPLUHD VH UHIOHFW½ L ÈQ YLDØD
SHUVRQDO½ I½F¼QGXY½ H[LVWHQØD PDL SXØLQ VWUHVDQW½ 'DF½ QX
H[LVW½ R QHYRLH UHDOPHQWH SUHVDQW½ GH D Y½ ÈPEXQ½W½ØL GLQ
FDX]D XQRU PRWLYH r V½ ]LFHP ILQDQFLDUH r  QX YHØL DYHD
QHYRLH GH VFKLPE½UL ÈQ DFWLYLWDWHD SURIHVLRQDO½
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25–39 de puncte
În privinĠa satisfacĠiei în muncă, sunteĠi o persoană medie.
Uneori activitatea pe care o desfăúuraĠi vă creează satisfacĠii
enorme, dar alteori sunteĠi deziluzionat de ea, ba chiar o detestaĠi.
Din punctul dumneavoastră de vedere este pur úi simplu o slujbă
ca oricare alta úi probabil că dacă n-ar fi vorba despre bani, nici
nu v-aĠi sinchisi să mai mergeĠi la serviciu. De-abia aúteptaĠi
vacanĠele úi weekendurile, dar úi câútigarea loteriei, totuúi vă
repetaĠi adesea că lucrurile ar putea sta mult mai rău. Ar trebui să
vă bucuraĠi mai mult de acele aspecte ale muncii care vă plac cu
adevărat úi să vă gândiĠi la felul în care să îmbunătăĠiĠi celelalte
părĠi, mai puĠin atrăgătoare. Cât despre găsirea altei slujbe, mai
atractive, nu este niciun rău în a explora posibilităĠile unei
schimbări de carieră; nu vă repeziĠi totuúi orbeúte doar de dragul
de a o face. Nu uitaĠi că uneori răul cunoscut este un rău mai mic.

Sub 25 de puncte
ÎncercaĠi să modificaĠi în bine slujba pe care o aveĠi, fie în
privinĠa colegilor, fie a úefului. Dacă lucrul acesta nu este posibil,
atunci ar trebui să priviĠi cu seriozitate posibilitatea schimbării
slujbei, ori în interiorul firmei în care vă desfăúuraĠi activitatea,
ori chiar o totală modificare de carieră. În prezent nu sunteĠi fericit
cu ceea ce faceĠi, iar sentimentul acesta se poate transmite în
viaĠa privată, afectându-vă prietenii úi familia. Pe de altă parte,
schimbarea necesită uneori curaj. OpĠiunea vă aparĠine…

