Osebnostne lastnosti
Poglej spodnji seznam osebnostnih lastnosti:

IDEALIST
ZAPRT
SPROSEEN
ENERGIEEN
ODPRT ZA

IZKUSNJE

DOJEMLJIV,

STRES
PAZLJIV, OPREZEN
RAD TVEGA
NEODVISEN
ODPOREN NA

ORGANIZIRAN
TAKTEN
ODLOEEN
KREATIVEN,
USTVARJALEN

PRILAGODLJIV

OBEUTLJIV VZTRAJEN

SODELOVALEN
KRITIEEN

Drugo:

,/

lzberi 3, ki te najboli5e opisujejo:

1.

2.
3.

,/

Nato izberi 2 lastnosti, ki te naimani opisujeta:

1.

2.

'/

ee smo katero osebnostno lastnost pozabili in te opisuje, jo prosim dopisi na
seznam.

Poglej seznam poklicev, ki se povezuje s tvojimi osebnostnimi
lastnostmi ... seveda mora5 upo5tevati tudi svoje interese, sposobnosti in
vrednote, ko se odloca5 zakariero.

PAZLJIV, OPREZEN

ENERGICEN

ODPOREN NA STRES

notar
radunovodja
kontrolor letenja
zavarovalni5ki agent
urednik
farmacevt
vsi poklici, ki so v stiku z
zdravili (npr. zdravnik,
medicinska sestra itd.)
delovni terapevt
arhivar

vodja prodaje
policist

policist
okoljevarstveni poklici
nepremi6ninski posrednik
inSpektor
odvetnik
prodajnik
vodja
direktor
upravitelj
poslovodja
upravnik

stevard esa/leta lsko ose bje

gasilec
medicinsko osebje
delovni terapevt
terapevt
uditelj
fizioterapevt
vojak

ZAPRT

ODPRT

RAD TVEGA

programer
raziskovalec, znanstvenik
zapisnikar

prodajnik
oglaSevalski poklici
odvetnik
svetovalec
novinar
socialni delavec
organizator dela
odnosi z javnostmi

policist
gasilec
vojak
delavci v zaporu (pazniki,
socialni delavci itd.)
oglaSevalci
bozni posrednik

DOJEMLJIV, OBCUTLJIV

SPROSCEN

VZTRAJEN

svetovalec
socialni delavec
karierni svetovalec
ucitelj razrednega pouka
vzgojitelj
specialni pedagog

svetovalec
socialni delavec
karierni svetovalec
mladinski delavec

trZnik
prodajni vodja
finandni svetovalec
nepremidninski posrednik
novinar
poklici alternativne
medicine

NEODVISEN

PRILAGODLJIV

trZnik
odvetnik
svetovalec
novinar
producent
organizator dela
predavatelj
lektor
karierni svetovalec

odvetnik
novinar
producent
administrator
prodajalec
vodja hotela
svetovalec
menedZer
delavci v logistiki

ORGANIZIRAN

ODLOCEN

TAKTEN

vodja
organizator dela
zbiralec sredstev
urednik
uradnik
vodja treningov
predavatelj
knjiZnidar

vojak
policist
vodja prodaje
prodajalec
reZiser
ravnatelj

diplomat
svetovalec
odvetnik
mediator
policist

IDEALISTICEN

SODELOVALEN

KRITICEN

humanitarni delavci
socialni delavci
svetovalec
poklici alternativne
medicine

reZiser
producent
vodja
sistemski analitik
ucitelj
specialni pedagog

revizor
vodja
novinar
uditelj
projektni delavec

DRUGO
Poi5ci druZino poklicev
glede na oseb. lastnosti, ki
sijih dopisal.

KREATIVEN,
USTVARJALEN
urednik
radijski in televizijski
delavci
novinar
producent
oglaSevalec
pisatelj
poklici multimedije
animator

