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Τομέας

Χαρακτηριστικό

Ορισμός

διεύθυνση

Αναλαμβάνει με ευχαρίστηση την ηγεσία και την υπευθυνότητα. Καθοδηγεί τους άλλους και διατηρεί
την ομάδα επικεντρωμένη στους στόχους της.

πειστικότητα

Του/της αρέσει να διαπραγματεύεται και να πουλάει. Έχει ευκολία στο να πείθει. Επηρεάζει τους
άλλους και κερδίζει την υποστήριξή τους.

αυτοπεποίθηση

Δείχνει σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Νιώθει άνετα όταν κάνει παρουσιάσεις και συμμετέχει σε
επίσημες συναντήσεις.

κοινωνικότητα

Έχει έντονη παρουσία και διακρίνεται για την ομιλητικότητα και την κοινωνικότητα του/της. Βρίσκει
ευχάριστο να είναι με ομάδες ανθρώπων. Μπορεί να διασκεδάζει τους άλλους. Διατηρεί ένα μεγάλο
δίκτυο επαφών.

προσήνεια

Προσανατολίζεται στην ομάδα και δείχνει σεβασμό για τους άλλους. Εργάζεται ευχαρίστως με άλλους
και τους υποστηρίζει όταν παραστεί ανάγκη.

παρατήρηση
συμπεριφοράς

Ενδιαφέρεται για τη συμπεριφορά των άλλων. Παρατηρεί και αναλύει κίνητρα και συμπεριφορές.
Προσέχει τις αντιδράσεις των άλλων.

προνοητικότητα

Έχει ευρεία αντίληψη των πραγμάτων. Σκέφτεται εκ των προτέρων. Εξετάζει τις μακροπρόθεσμες
συνέπειες γεγονότων και πράξεων.

επικέντρωση στο
αποτέλεσμα

Προσεγγίζει τα πράγματα με ρεαλισμό και επιδιώκοντας αποτέλεσμα. Επικεντρώνεται στην επιτεύξη
αποτελεσμάτων. Επιλύει προβλήματα γρήγρορα και αποτελεσματικά.

προγραμματισμός

Δείχνει μεθοδικότητα και καλή οργάνωση. Προγραμματίζει και θέτει σαφείς προτεραιότητες. Θέτει
ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα.

ευσυνειδησία

Ακολουθεί τις διαδικασίες και τις οδηγίες, τηρεί τους κανόνες. Ολοκληρώνει τις εργασίες που
αναλαμβάνει. Δίνει έμφαση σε θέματα ποιότητας.

ανάλυση

Κατανοεί γρήγορα πολύπλοκα θέματα και προβλήματα. Εντοπίζει τον πυρήνα ενός προβλήματος.
Αξιολογεί διεξοδικά τις πληροφορίες και τα δεδομένα.

αφαίρεση

Βρίσκει ευχαρίστηση στο να εργάζεται με σχέδια, ιδέες και στρατηγικές. Ενθουσιάζεται με
προκλήσεις της σκέψης.

δημιουργικότητα

Σκέφτεται εκτός του συμβατικού πλαισίου. Αναπτύσσει μη συμβατικές λύσεις και έχει δημιουργικές
και πρωτότυπες ιδέες.

νεωτερισμός

Υποστηρίζει νέες ιδέες και πρωτοβουλίες. Του/της αρέσουν οι αλλαγές και οι καινοτομίες.
Δοκιμάζει νέες προσεγγίσεις. Αναζητά διαρκώς τρόπους βελτίωσης των πραγμάτων.

αυτονομία

Δρα ανεξάρτητα. Ακολουθεί τις πεποιθήσεις του. Εκφράζει ανοικτά και ελεύθερα σκέψεις και
απόψεις.

φιλοδοξία

Θέτει φιλόδοξους στόχους. Αναζητά προκλήσεις. Επιθυμεί να ανέλθει και να έχει επιτυχία.

ανταγωνισμός

Επιζητά τον ανταγωνισμό με άλλους. Είναι αποφασισμένος/η να κερδίζει. Μιλάει ευχαρίστως για τις
επιτυχίες του/της.

ανθεκτικότητα

Προσεγγίζει την εργασία με πολλή ενέργεια και αποφασιστικότητα. Επιδεικνύει αυτοσυγκέντρωση
και αποτελεσματικότητα ακόμη και κάτω από πίεση.

Συνέπεια

Βαθμός διαφοροποίησης του προφίλ σε σχέση με τα προφίλ άλλων ατόμων.

αλληλεπίδραση

λειτουργία

σκέψη

συναίσθημα
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Ταυτότητα και πνευματικά δικαιώματα
Αυτή η έκθεση δημιουργήθηκε με χρήση του συστήματος mapTQ της cut-e. Περιλαμβάνει πληροφορίες
από το σύστημα της cut-e. Όλες οι πληροφορίες σε αυτήν την έκθεση βασίζονται στα αποτελέσματα της
αξιολόγησης.
Αυτή η έκθεση δημιουργήθηκε ηλεκτρονικά. Είναι εμπιστευτική και δεν πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Η cut-e
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις συνέπειες δημοσίευσης της παρούσας έκθεσης.
Η cut-e σας παρέχει το δικαίωμα να αντιγράψετε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την
έκθεση μόνο για σκοπούς μη εμπορικούς. Στο πλαίσιο άσκησης αυτού του δικαιώματος χρήσης είστε
υποχρεωμένοι να διατηρείτε σε κάθε αντίγραφο όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στα πνευματικά
δικαιώματα και την προστασία τους. Άδεια χρήσης για σκοπό άλλον πέραν της προσωπικής χρήσης πρέπει
να ζητηθεί γραπτά από τον όμιλο της cut-e.
Η ονομασία cut-e και το λογότυπο cut-e είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα του ομίλου cut-e.
© cut-e group, www.cut-e.com, all rights reserved, 2002-2018.
Ο αντιπρόσωπος που μπορείτε να απευθυνθείτε:
ICAP Advisory S.A.
El. Venizelou 2,
176 76 Kallithea
tel: +30-210-7200 000
e-mail: hcc@icap.gr
www.icap.gr
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