
MUNKAKÖRHÖZ A 

MUNKAVÁLLALÓT!

A SZEMÉLYISÉG ELEMZÉSE

MEGISMERNI A JELENTKEZŐT

Minden HR-szakértőnek megvan a maga módszere a jelentkező személyiségének 

felmérésére, felderítésére. A szakmai kérdések mellett helye van a szokatlan, a komfortzónán kívülre 

irányzott tudakozásnak is. Amerikai fejvadászok kérdéseiből válogattuk ki a leghasznosabbakat:

Mit mondana a legjobb 

barátja, mit talál a 

legjobbnak a 

barátságukban? 

Milyennek írná le a 

legutóbbi főnöke? 

Űzött csapatsportágat? 

Ha állat volna, melyik 

fajba tartozna és miért? 

Milyen helyzetben került szembe a 

legnagyobb kihívással eddigi 

munkája során és hogyan birkózott 

meg vele? 

Ezekből a váratlan, ezért őszinte választ provokáló kérdésekből olyan információk nyerhetők a jelölt 

személyiségéről, attitűdjéről, amelyek meghatározzák, hogy hogyan illeszkedne bele a munkahely 

kultúrájába. Egyesek szerint a szakmai hiányosságok könnyebben pótolhatók, hiszen az ismeretek 

fejleszthetők, az összeférhetetlen attitűd viszont nem. Nem avultak el azonban a hagyományosabb 

személyiségtesztek sem.

A munkavállalók személyiségtípusok alapján a Gyakorlatias, a Gondoskodó, az Elmélkedő és az 

Együttérző főbb kategóriákba és ezeken belül 4-4 konkrét típusba sorolhatók.  Érdemes a 

munkakörhöz illő elvárásokat magunkban tisztázni a jelentkezők meghallgatásakor, hiszen a 

munkakör kontextusában válik csak értelmezhetővé, hogy a munkavállaló valamely tulajdonsága 

előnyt vagy hátrányt jelent, szükséges vagy fölösleges, hogy rendelkezzen vele!



MUNKAKÖRHÖZ A 

MUNKAVÁLLALÓT!

EXTROVERTÁLT / INTROVERTÁLT

Az extrovertált munkavállaló jól érzi magát a csapatban, szívesen beszél az elképzeléseiről. 

Vele szemben az introvertált, befelé forduló személyiség egyedül vagy kisebb csapatban 

dolgozik jól, nyugodt helyen, és képes megfigyelés útján is ismereteket szerezni.

GONDOLKODÓ / ÉRZŐ

A gondolkodó személyiség az intellektusát használja munkaeszközeként, az érző pedig 

előnyben részesíti, ha kifejezheti az általa vallott értékeket, ha más emberek segítségére 

lehet munkájával.

MEGÍTÉLŐ / ÉSZLELŐ

A megítélő munkavállaló kedveli a rendezett, szervezett munkahelyi környezetet, az egyértelmű 

hierarchikus viszonyokat. Az észlelők nagyobb hangsúlyt fektetnek a rugalmasságra és 

szabadságra.

ÉRZÉKELŐ / INTUITÍV

Az érzékelés személyiségjegye kifejezi, hogy az illető konkrét, érzékelhető, kézzelfogható 

anyaggal tud hatékonyan eredményt elérni, legyen az adat, gép vagy akár más emberek. Az 

intuitívak viszont jól boldogulnak az elvont, fogalmi konstrukciókkal: elképzelésekkel, 

lehetőségekkel, elméletekkel.

MELY SZEMÉLYISÉGTÍPUSOK ÉS MUNKAKÖRÖK 

ILLENEK EGYMÁSHOZ A LEGJOBBAN?



https://www.profession.hu/mediaajanlat/



