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INTRODUCERE
Anumite caracteristici sunt importante pentru succesul în anumite posturi, dar
pot reprezenta frâne pentru obţinerea performanţei în altele. HPI (Profilul de
Personalitate Hogan) evaluează persoanele în funcţie de şapte dimensiuni
care influenţează succesul profesional. Raportul se bazează pe rezultatele
obţinute la aceste dimensiuni, descriind modul în care o persoană este
probabil să reacţioneze în anumite situaţii, aspectele pozitive şi ariile ce
necesită dezvoltare. Ultima pagină conţine graficul HPI, pe care se bazează
raportul, precum şi definiţiile celor şapte dimensiuni principale.
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Puncte forte
Sunteţi, de obicei, calm şi capabil să depăşiţi cu succes perioadele stresante şi, în acelaşi timp, dispus să vă
recunoaşteţi greşelile şi să ascultaţi feedback-ul celorlalţi. Păreţi încrezător în forţele proprii şi dispus să vă
asumaţi sarcini într-un grup sau într-un proiect atunci când este nevoie, dar vă simţiţi la fel de relaxat când alţii
preiau conducerea.
Sunteţi o persoană prietenoasă, degajată şi uşor de abordat şi, în acelaşi timp, dispuneţi de capacitatea de a-i
asculta pe ceilalţi. Sunteţi o persoană tolerantă şi plăcută, dar care nu va ezita să-şi spună părerea atunci
când este nevoie.
Sunteţi echilibrat, atent şi, în acelaşi timp, flexibil şi capabil de schimbări atunci când este necesar. Ar trebui
să fiţi mai interesat de a învăţa lucruri noi, deoarece vedeţi educaţia mai curând ca un instrument decât ca pe
un scop în sine. Sunteţi o persoană deschisă şi curioasă, cu un mod practic de a aborda problemele.
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Arii de dezvoltare
Deşi sunteţi, de cele mai multe ori, calm şi echilibrat în perioadele aglomerate, puteţi resimţi stresul la un
moment dat, lucru de care ceilalţi nu sunt conştienţi. Orice persoană este mai sensibilă la anumite lucruri.
Soluţia este să înţelegeţi care sunt aceste lucruri şi să vă controlaţi iritabilitatea atunci când astfel de situaţii
apar. Uneori păreţi a fi indiferent faţă de cei responsabili de proiecte şi activităţi. Chiar dacă aţi putea avea
impact într-o anumită activitate, de cele mai multe ori refuzaţi să vă asumaţi responsabilitatea coordonării
echipei. Deşi vă simţiţi la fel de confortabil lucrând singur sau cu alţii, încercaţi să identificaţi acele momente
când este cazul să ieşiţi în faţă şi când este cazul să îi ascultaţi pe ceilalţi.
Ceilalţi vă vor percepe ca fiind o companie plăcută. În acelaşi timp, trebuie să lăsaţi să se înţeleagă că aveţi
standarde pentru performanţele proprii, dar şi aşteptări legate de performanţele celorlalţi. Gândiţi-vă asupra
situaţiilor pentru a hotărî dacă regulile şi procedurile sunt mai importante decât flexibilitatea. Sunteţi o
persoană deschisă. Încercaţi să nu pierdeţi din vedere imaginea de ansamblu. Analizaţi modul în care ideile
dvs. se încadrează în obiectivul principal al companiei din care faceţi parte. Pentru că sunteţi o persoană bine
informată, anticipaţi situaţiile neprevăzute şi rezolvaţi problemele mai repede decât colegii dvs. În consecinţă,
puteţi să acţionaţi înainte ca ceilalţi să înţeleagă de ce.
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Sfaturi legate de dezvoltarea carierei
Solicitaţi feedback de la colegi referitor la performanţele dvs. şi luaţi în calcul şi părerile negative - nu încercaţi
să le ignoraţi. Asiguraţi-vă că vă aduceţi contribuţia proprie la eforturile echipei. Acceptaţi provocările, preluaţi
iniţiativa şi fiţi mai entuziast. În acelaşi timp, rămâneţi concentrat asupra sarcinilor importante şi fiţi orientat
asupra rezultatelor. Ar trebui să căutaţi ocaziile de a vă asuma roluri de conducere în timp ce îi susţineti pe
colegi atât verbal cât şi acţional.
Ar trebui să comunicaţi periodic cu colegii, să le adresaţi întrebări şi să le cereţi opinia. Încercaţi să găsiţi un
echilibru între aspectele tehnice şi cele umane în munca dvs. Anticipaţi dorinţele celorlalţi şi respectaţi-le
nevoile. Fiţi pozitiv şi amintiţi-vă că puteţi câştiga încrederea celorlalţi fiind sincer cu ei. Amintiţi-vă să aveţi
răbdare atunci când alţii greşesc, pentru că ceilalţi nu greşesc neapărat în mod intenţionat.
Rămâneţi deschis pentru schimbări şi fiţi mai flexibil în situaţiile incerte. Atunci când luaţi decizii, gândiţi-vă că
poate nu aveţi suficiente informaţii, deci fiţi promt. Planificaţi-vă munca, ţinând cont că nu fiecare tip de
sarcină presupune acelaşi efort sau atenţie. Fiecare organizaţie are la bază o strategie proprie. Încercaţi să o
înţelegeţi, să o puteţi comunica şi celorlalţi şi să vedeţi în ce măsură munca dvs. contribuie la realizarea
obiectivelor comune. Creaţi un plan pentru propria dezvoltare şi verificaţi-vă periodic progresele. Găsiţi
metode de a fi mereu la curent cu informaţiile din domeniul dvs. şi rămâneţi deschis pentru oportunităţi de a
dobândi mai multe competenţe.
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Raport grafic - Profilul de Personalitate Hogan
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Scorurile înalte se situează deasupra percentilei 65. Scorurile medii se încadrează între percentilele 35 şi 65.
Scorurile mici se situează sub percentila 35.
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Reflectă măsura în care o persoană este calmă sau indispusă şi nestatornică. Scorurile
ridicate denotă încredere şi optimism. Scorurile scăzute indică tensiune, iritabilitate şi
negativism.
Evaluează măsura în care o persoană are aptitudini de lider şi apreciază realizările.
Scorurile înalte indică o persoană competitivă şi muncitoare. Scorurile scăzute indică
nehotărâre şi un interes scăzut pentru promovare.
Estimează măsura în care o persoană pare a fi sigură pe sine în contextul social.
Scorurile ridicate reflectă persoane pozitive şi optimiste. Scorurile scăzute indică
persoane rezervate şi tăcute.
Reflectă tactul şi gradul de atenţie şi intuiţie în raport cu stările celorlalţi. Scorurile ridicate
indică o persoană prietenoasă, caldă şi populară. Scorurile scăzute indică independenţă,
o fire directă şi francă.
Reflectă controlul de sine şi conştiinciozitatea. Scorurile ridicate indică o personă
organizată, predictibilă, care respectă regulile şi este uşor de supravegheat. Scorurile
scăzute indică spontaneitate şi flexibilitate.
Reflectă măsura în care o persoană poate părea curioasă, aventuroasă şi inventivă.
Scorurile înalte desemnează o persoană care se plictiseşte uşor. Scorurile scăzute
reflectă simţ practic şi capacitate de concentrare.
Reflectă măsura în care o persoană apreciază educaţia ca scop în sine. Scorurile ridicate
indică plăcerea de a citi şi de a studia. Persoanele cu scoruri scăzute manifestă mai puţin
interes pentru educaţia de tip formal şi se bazează pe învăţarea practică.
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