Histori Suksesi
Programi i Karrierës:
“Potenciali Im“
Udhëtimi i një të riu
nga këshillimi i karrierës tek oferta e punës…
01

Profili i Punëkërkuesit:
Mosha-25 vjeç
Formimi Akademik-Shkenca Kompjuterike
Eksperienca e Punës- 3 vjet

Programi i Zgjedhur:
Programi i Karrierës: “Potenciali im”

Mjetet Vetvlerësuese:
SHL Vlerësimi i Personalitetit në Punë (OPQ)
ASPIRE – Raporti i Interesave

ZGJIDHJA
REZULTATET E PROÇESIT

NEVOJAT E TIJ
▪

Vlerësim i potencialit
profesional dhe
nevojave për zhvillim

▪

Identifikimin e
mundësive aktuale dhe
në të ardhmen për
zhvillimin e karrierës

▪

Të jetë i evidentueshëm
nga punëdhësit dhe të
risë shanset për punësim

▪

Vlerësimi i tipareve të
personalitetit

▪

Vlerësimi i interesave

▪

Identifikimi i
pozicioneve të punës më
të preferuara në bazë të
interesave dhe
personalitetit të tij

▪

Dhënia e këshillave
praktike për zhvillimin
dhe përmirësimin e
potencialit të tij duke u
bazuar në rezultatet e
vetvlerësimit të
personaliteti

▪

Këshillim se si të përdori
pikat e tij të forta gjatë
aplikimit dhe proçesit të
intervistimit për punë

✓ 3 Intervista pune
✓ 1 Ofertë Pune

Pjesë nga Vlerësimi i Personalitetit –Marrëdhëniet me të tjerët

Pjesë nga Vlerësimi i Interesave-Pozicionet më të Përshtatshme të Punës
POZICIONET MË TË PREFERUARA TË PUNËS (Gjeneruar nga sistemi)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tech Support
Electronic Engineer
Information Security Analyst
SEO Specialist
IT Specialist
Software Developer

POZICIONET POTENCIALE (Sugjeruar nga Këshilluesi i Karrierës)
1.
2.

Account/ Client Manager
Web Analyst

POTENCIALI I PUNËKËRKUESIT:
-

Sjelljet e tij të preferuara janë kreativiteti dhe ndryshimi si dhe
vendimmarrja dhe aftësitë bindëse. Këto rezultate theksojnë
potencialin e tij në identifikimin e mundësive të reja dhe nxitjen e
progresit në punë.

-

Ai është i vendosur në qëndrimet e tij dhe mund ta drejtojë lehtësisht
një ekip. Vendimmarrës i shpejtë, i drejtpërdrejtë dhe i ekuilibruar
emocionalisht.

-

Është i aftë të negociojë me të tjerët, duke treguar potencial të lartë për
të punuar edhe në shitje.

-

Për më tepër, ai zotëron aftësi praktike në sipërmarrje.

