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AIM
Mai jos veți citi câteva afirmații despre ceea ce își doresc oamenii de la un loc de muncă și cum văd ei viața profesională
și reușita în carieră.
Vă rugăm să analizați aceste afirmații și să decideți în ce măsură sunteți de acord cu ele sau în ce măsură ele sunt în acord
cu modul în care vă vedeți viața profesională și reușita în carieră.
Nu există răspunsuri bune sau rele, corecte sau greșite ci doar opinii și aspirații diferite!
Acord total
Acord parțial

Nu există răspunsuri greșite. Nu este nevoie să vă gândiți prea mult!

Nici acord, nici dezacord
deacor
Dezacord parțial
Dezacord total

1
1.

Vreau să fiu unul dintre cei mai buni profesioniști în domeniul meu de activitate.

2.

Am calitățile necesare pentru a fi un bun lider.

3.

Îmi doresc un loc de muncă în care să mă simt, în primul rând, confortabil și în siguranță.

4.

Aș prefera să risc și să mizez pe propria afacere, decât să lucrez pentru altcineva.

5.

Pentru mine, cea mai importantă reușită profesională este cea în care ajut pe cineva sau
contribui la binele general.

6.

Locul de muncă ideal este cel care îmi oferă mult timp pentru a-l petrece alături de cei
dragi.

7.

Mai important decât câștigul material este să fac ceva care să mă reprezinte, să exprime
ceea ce sunt cu adevărat.

8.

Prefer un loc de muncă în care nu apar multe surprize sau provocări zilnice.

9.

A avea o profesie respectată de ceilalți, este un semn important al reușite în carieră.
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10. A face parte dintr-un colectiv nonconflictual, cu oameni buni și calmi, este foarte
important pentru mine.
11. Îmi doresc ca opinia mea de expert să fie solicitată ori de câte ori apare o problemă
profesională importantă.
12. Jobul ideal este cel care îmi dea șansa să demonstrez că sunt un bun lider/ manager.
13. Stabilitatea garantată a unui loc de muncă este principala mea preocupare.
14. Inițiativele profesionale și nevoia de a testa noi idei/ produse fac parte din felul meu de
a fi.
15. Prin job-ul meu îmi doresc contribui semnificativ la bunăstarea oamenilor aflați în
nevoie.
16. Timpul petrecut cu cei dragi este mult mai important pentru mine decât obținerea unei
promovări sau a unui salariu mai mare.
17. Prefer un loc de muncă în care să pot face ceea ce se simt eu că este necesar sau util.
18. Pentru mine profesia ideală este cea care îmi oferă mereu noi provocări, noi obiective
interesante de atins
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19. Imaginea și notorietatea instituției/ companiei, este importantă pentru mine în luarea
deciziei de angajare.
20. Aspir la un loc de muncă în care să mă simt bine, alături de colegii mei, chiar dacă nu
am alte avantaje financiare.
21. Simt mereu nevoia de a depăși nivelul de competență al celorlalți.
22. Situațiile dificile mă fac să preiau inițiativa și să îi conduc pe ceilalți spre o soluție.
23. Nu mi-ar fi greu să părăsesc un loc de muncă, dacă m-am obișnuit deja cu el.
24. Visul meu este de a lucra la propriul proiect, propria afacere.
25. Mă simt împlinit atunci când ajut oamenii sau provoc o schimbare în bine.
26. Familia trebuie să înțeleagă că, pentru bunăstarea tuturor, trebuie făcute anumite sacrificii
personale în favoarea celor profesionale.
27. Doresc un loc de muncă care să îmi permită să îmi folosesc creativitatea și modul meu
particular de a fi.
28. Îmi place tensiunea dată de competiție, de întrecerea cu colegii care vizează obținerea
aceluiași obiectiv profesional.
29. A fi partea dintr-o mare organizație de renume, este un motiv de mândrie pentru mine.
30. Mi-aș dori un loc de muncă în care colegii mei să îmi fie ca o doua familie.
31. Caut mereu noi oportunități de învățare și perfecționare profesională.
32. Îmi place să îi fac pe ceilalți să fie mai eficienți, să își depășească limitele.
33. Facilitățile oferite de asigurarea de sănătate sau cele legate de condițiile de pensionare
sunt importante pentru mine.
34. În locul responsabilității de antreprenor sau de freelancer, prefer siguranța unui loc de
muncă stabil.
35. Întotdeauna am visat la cum aș putea schimba lumea într-un loc mai bun.
36. Pentru mine, mai importantă decât realizarea în carieră este grija ca viața personală să nu
fie afectată de cea profesională.
37. Locul de muncă ideal este unul în care să pot să îmi expun liber ideile și să le pot pune
în practică, fără multe restricții.
38. Am nevoie de stimulare, de sarcini sau obiective ambițioase care să mă mobilizeze în
activitatea zilnică.
39. Îmi doresc să fiu parte a unui colectiv dintr-o organizație mare, de renume la nivel
național.
40. Un angajator care pune accentul, în primul rând, pe climatul și armonia în echipă, este
ceea ce îmi doresc.
41. Îmi place să îmi testez nivelul de competență, cât de bun sunt în comparație cu ceilalți.
42. Ceilalți îmi spun adesea că sunt un lider bun.
43. Pentru mine, locul de muncă ideal este cel sigur, stabil, în care ai garanția că nu vei fi
concediat
44. Nu mă dau bătut până nu îmi văd ideile materializate, puse în practică.
45. Jobul ideal este cel în care îi pot ajuta pe ceilalți sau pot face o lume mai bună.
46. Sunt dispus(ă) să sacrific mare parte din timpul personal pentru a reuși în carieră.
47. Mi-ar plăcea o profesie în care să analizez sau să experimentez idei noi și interesante.
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48. Sunt o persoană competitivă, căreia îi plac întrecerile și provocările.
49. Îmi place sentimentul de apartenență și identificare cu firma/ organizația în care activez.
50. Îmi doresc, în primul rând, să lucrez într-un colectiv unit si armonios.
51. Am încredere că mă pot baza pe competențele mele profesionale, indiferent de provocări.
52. Nu îmi place să decid eu sau joc rolul de lider în grupurile de care aparțin.
53. Îmi doresc un job care să îmi poată oferi multă stabilitate și certitudine.
54. Jobul ideal este cel în care pot să îmi asum responsabilitatea de a testa și dezvolta
propriile idei sau produse.
55. Prefer ceva bani în plus, în locul recunoștinței sau mulțumirilor primite din partea
celorlalți.
56. În carieră caut, în primul rând, să creez un echilibru între viața profesională și cea
personală/ de familie
57. Îmi doresc un loc de muncă în care să fie cât mai puține reguli sau constrângeri.
58. În activitatea mea profesională noutatea și dificultatea trebuie să fie mereu prezente
pentru a mă simți stimulat, ”în formă”.
59. Nu mă interesează prea mult imaginea sau notorietatea formei/ instituției în care lucrez/
voi lucra.
60. Este important pentru mine ca activitatea mea profesională să presupună munca în
echipa, prezența constantă a celorlalți.
61. Locul de muncă ideal este cel care îmi mă stimulează să devin tot mai bun în ceea ce fac.
62. Când trebuie organizată o acțiune, îmi asum instinctiv rolul de coordonator al grupului/
echipei.
63. Nu pot suporta prea multe incertitudini legate de viitorul meu profesional/
64. Îmi doresc să am șansa de a-mi pune în practică propriile idei sau inițiative.
65. Pentru mine succesul profesional nu înseamnă bani, ci satisfacția că pot face ceva pentru
ceilalți sau pentru o cauză nobilă.
66. Sunt atras(ă) de o carieră care să îmi ofere cât mai mult timp pentru mine și familia mea.
67. Jobul ideal este cel în care am libertatea de a munci în stilul meu, când am timpul și
dispoziția necesară.
68. Îmi place un loc muncă în care mă așteaptă zilnic sarcini sau proiecte complexe,
inovative.
69. Aș fi mândru să port însemnele sau simbolul firmei/ instituției în care lucrez.
70. Pentru mine, a avea relații plăcute, pozitive în cadrul grupului cu care lucrez este un
indicator al reușitei profesionale.

Nume / cod/ ID: ___________________________________________
Vârsta /anul nașterii________________
Studii finalizate:  gimnaziale(4 clase),
 liceale (12 clase),

Genul:  M  F

Ocupația (COR): _______________________

 primare (8 clase),  școală profesională,
 post- liceale,

 universitare (licență)  universitare (master),  post-universitare (doctorat)
email:_________________ ________________
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