KARIÉRNE PRIORITY

ZAMESTNANIE
ZISTI, ČO ŤA INŠPIRTUJE PRI VÝBERE POVOLANIA

To, čo je pre teba dôležité, ti môže pomocť pri rozhodovaní o tvojej budúcej
kariére. Čo oceňuješ? Je to flexibilita? Chceš byť kreatívny? V tomto pracovnom
liste zistíš, ktoré kariérne priority sú pre teba dôležité.
Prečítaj si popis a zvoľ si od 0 do 5, ako sa ťa priorita dotýka, potom spoj bodky
ako v príklade. Vyber si svoje priority a zisti, prečo sú pre teba také dôležité.

Životný štýl

8

Svoj životný štýl si ceníš viac ako svoju kariéru.
Radšej chceš „pracovať, aby si žil“, než „žiť,
aby si pracoval“. Rovnováha medzi pracovným
a súkromným životom je pre teba veľmi dôležitá.
Uprednostňuješ flexibilitu v práci, aby ti zostalo
dosť času podporovať svoje osobné životné ciele.

Čistá výzva 7

Oddanosť

6
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Motivuje ťa to, že ti niečo naozaj ide. Technický
neznamená „súvisiaci s technológiou“, skôr to
znamená byť vysoko kvalifikovaným odborníkom.
Ľudia s touto prioritou prosperujú v zlepšovaní svojich
zručností a radi preukazujú svoju odbornosť.

Chceš riadiť a viesť ostatných.
Hľadáš zodpovednosť, rôzne
výzvy pri riešení problémov
a delegovanie. Baví ťa
riadiť projekty a ľudí
a posúvať tak svoju víziu
dopredu.
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3 Nezávislosť

Pred
vedením
tímu
alebo
samostatnosťou
uprednostníš pomáhanie
iným. Možno budeš chcieť
pracovať v mimovládnej
organizácii
alebo
organizáciách verejného sektora.

Ceníš si kontrolu alebo
slobodu nad tým, ako
pracuješ. Vo svojej kariére
hľadáš flexibilitu a slobodu,
pracuješ radšej sám či
sama a robíš veci po svojom.

Podnikateľská kreativita

5

Hľadáš kreativitu a rozmýšľaš nad vlastným podnikaním. Záleží ti na tempe, rozmanitosti a výzve.
Ceníš si prácu v tímoch a zdieľanie pracovnej
záťaže.

TVOJE 3 PRIORITY

1 Technická a funkčná spôsobilosť

2 Manažérske kompetencie

Nezáleží ti na pozíci. Pokiaľ existujú
veľké problémy, ktoré je potrebné
vyriešiť a výzvy, ktoré treba
prekonať, ideš do toho. Ľahko
sa začneš nudiť a snívaš
o žonglovaní medzi rôznymi
kariérami, hľadaní nových
problémov a výziev, ktoré
treba vyriešiť.

5

Príklad

PREČO?

4 Bezpečnosť a stabilita

Ceníš si istotu a snažíš sa vyhnúť riziku v súvislosti
s tvojou prácou. Môžeš tiež hľadať stabilitu
v súvislosti s pracovnými požiadavkami, pracovným časom a väčšími tímami.

