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Introducere
Informațiile din acest raport sunt confidențiale. Așadar păstrați acest raport într-un loc sigur!
Acest raport se bazează pe evaluarea cu Bridge Pesonality. În cadrul acestei evaluări, candidaților li se adresează 240 de întrebări în
care se auto-evaluează într-o situație de lucru. De ce a fost aleasă această formulare? Deoarece ani de cercetări au arătat că imaginea
de sine reprezintă o bună orientare pentru viitorul comportament de angajare. Pe lângă informația despre comportamentul la angajare în
muncă, Bridge Personality oferă o perspectivă asupra personalității. De asemenea, clarifică în ce mediu candidații funcționează bine sau
nu atât de bine.
Rezultatele finale conțin scoruri normative și ipsative. Normativ înseamnă că un candidat evaluează pe o scară de la 1 la 9 (1 = total în
dezacord, 9 = total de acord). Ipsativ înseamnă "alegerea forțată" și înseamnă că respondenții trebuie să pună întrebări în ordine (1 = cel
mai puțin aplicabil pentru mine, 6 = cel mai aplicabil pentru mine).
De ce această combinație de scoruri? Deoarece cercetarea din cadrul studiului testului a arătat cum combinarea acestor scoruri oferă cel
mai bun rezultat pentru a indica imaginea de sine și personalitatea. Scorul combinat sau scorul sten variază de la 1 la 10. Dacă scorul
normativ deviază cu mai mult de 3 sten din scorul ipsativ, afișăm următorul simbol:
Rezultatele sunt comparate cu cele ale unui grup normativ de 500 de persoane care au completat acest instrument anterior. Un scor de
la 1 la 10 este dat pentru fiecare dimensiune. Bridge Personality este potrivit în special pentru candidații din cadrul unui mediu de lucru.
Deoarece mediile de lucru sunt dinamice, vă recomandăm să utilizați instrumentul din nou după o perioadă de doi ani.
Acest raport a fost compilat și produs electronic de către sistemul software al TestGroup Consulting. El oferă informații despre persoana
care a completat testul. TestGroup Consulting nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele care pot apărea din utilizarea
acestui raport. Bridge Pesonality și toate celelalte teste ale TestGroup Consulting, precum și rapoartele, pot fi folosite numai de către
angajații TestGroup Consulting, reprezentanți sau reselleri ai TestGroup Consulting sau clienți ai TestGroup Consulting care sunt
autorizați și instruiți să facă acest lucru.
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Teoria Bridge
Acest raport oferă o perspectivă asupra personalității și
comportamentului Candidat într-un mediu de lucru. Răspunsurile se
bazează pe imaginea de sine a candidatului.

Comportamentul de răspuns
Bridge

Această secțiune oferă informații despre comportamentul candidatului în
completarea testului. Cât de dezirabile din punct de vedere social au fost
răspunsurile candidatului? Cât de consecvente au fost? Și în ce măsură
scorurile normative și ipsative corespund? În acest fel, puteți judeca dacă
candidatul a completat testul în mod sincer, serios și consecvent.

Prezentare generală Bridge

Prezentarea generală Bridge furnizează informații despre patru arii ale
Personalității Bridge: Dirijare, Randament, Atitudine și Inspirație. Cele
patru arii sunt împărțite în 12 grupe (inclusiv Contact, Energie și Opinie).
Cele 12 grupuri sunt apoi subdivizate în 34 de dimensiuni (inclusiv
Networking, Întreprinzător și Practic).

Prezentare generală a
dimensiunilor

Bridge Personality este format din 34 de dimensiuni. Aceste dimensiuni
sunt furnizate pentru fiecare grup. Veți găsi o scurtă explicație a fiecărei
dimensiuni și un punctaj alături de fiecare dimensiune.

Tipul Bridge

Tipul Bridge este bazat pe teoria tipurilor de personalitate a lui Jung.
Oferă o perspectivă asupra comportamentului preferat al candidatului. Cu
ce tip de comportament se simte confortabil candidatul? Și ce tip de
comportament îi solicită mai puțină energie? Există 16 tipuri Bridge.
Acest raport oferă o imagine asupra tipului Bridge al candidatului.

Profilul de competență Bridge

Care sunt competențele pe care le posedă candidatul? Și care lipsesc?
Profilul Competenței oferă răspunsuri la aceste întrebări. TestGroup
Consulting a realizat o cercetare detaliată a modului în care
Personalitatea Bridge corespunde celor mai comune 8 competențe din
comunitatea de afaceri și guvernamentală.
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Comportamentul de răspuns Bridge

Dezirabilitate socială
Un scor înalt în ceea ce privește dezirabilitatea socială indică
faptul că cineva este înclinat să accepte cu tărie propozițiile
pentru care este de dorit din punct de vedere social să fie
întrutotul de acord. Un exemplu al unei astfel de propoziții
este: "Nu știu aproape pe nimeni care este la fel de demn de
încredere și de muncitor ca mine". Un scor mare la o astfel
de întrebare este de dorit din punct de vedere social, dar
poate să nu fie adevărat.

Corespondență Normativ-Ipsativ
Dacă scorurile normative și ipsative sunt foarte îndepărtate,
pot exista diferite motive pentru acest lucru. Dacă scorul
ipsativ este mult mai mare decât scorul normativ, persoana
în cauză este probabil autocritică la un nivel mai mare decât
media. Dacă un candidat are un scor normativ mai mare
decât un scor ipsativ, atunci el sau ea poate fi autocritică la
un nivel mai mic decât media. De asemenea, este posibil ca
persoana în cauză să se supraestimeze în secțiunea
normativă.

Consimţământ
Consimțământul indică gradul în care un respondent
răspunde la întrebări cu "da". Un punctaj ridicat la
răspunsurille cu care este de acord indică un scor mare
asupra tuturor întrebărilor normative (1 = Total în dezacord,
9 = Total de acord). Prin urmare, un scor mare arată că
cineva este de acord cu aproape fiecare propoziție și deci
cu fiecare dimensiune fundamentală. Aceasta înseamnă că
candidații sunt de acord cu multe afirmații.
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Prezentare generală Bridge
DIRIJARE
Contact
(Networking,Sociabil)

Management
(Decisiv,Îndrumător,Coaching)

Influență
(Convingător,Critic,Îndrăzneț social)

RANDAMENT
Dispoziție
(Metodic,Integritate,Concentrat pe acțiune)

Energie
(Inițiativă,Orientat spre carieră,Întreprinzător)

Implementare
(Concentrat pe detalii,Concentrat pe rezultate,Conștient de
reguli)

ATITUDINE
Contact social
(Cooperant,Serviabil,Politicos)

Reziliență
(Evitarea conflictelor,Sigur pe sine,Rezistent la stres)

Flexibilitate
(Deschidere la feedback,Atitudine pozitivă,Orientat spre
schimbare)

INSPIRARE
Percepție
(Creativ,Abstract,Strategic)

Opinie
(Perspicacitate,Practic,Curios)

Evaluare
(Analitic,Rațional)
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Prezentare generală a dimensiunilor Bridge - Dirijare
CONTACT
Networking
este foarte axat pe crearea de contacte noi; crede că
relaționarea de tip networking este foarte importantă; este un
bun networker

Sociabil
poate vorbi bine; găsește contactul foarte ușor; îi place să fie
mereu înconjurat de oameni

MANAGEMENT
Decisiv
uneori ia decizii rapid și, alteori, mai puțin rapid; îi este destul
de ușor să ia o decizie; îi este destul de ușor să ia o decizie
în situații incerte

Îndrumător
este aproape întotdeauna liderul unui grup; înclinat
întotdeauna să fie în control; chiar îi place să fie responsabil
pentru ceilalți

Coaching
uneori, se concentrează pe motivarea altora; se
concentrează uneori pe îndrumarea altora; uneori îi poate
inspira și pe alții

INFLUENțĂ
Convingător
poate să îi convingă ușor pe alții de părerea sa; îi place să
negocieze; se justifică deseori

Critic
se concentrează foarte mult pe găsirea de puncte slabe în
propuneri sau planuri; niciodată nu acceptă lucruri de la alții
fără evaluare; are o perspectivă foarte critică

Îndrăzneț social
foarte confortabil în contact cu străinii și grupurile mari;
consideră că este foarte ușor să vorbească în fața grupurilor
mari; vorbește foarte des în întâlniri și discuții
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Prezentare generală a dimensiunilor Bridge - Randament
DISPOZIțIE
Metodic
nu foarte organizat; are o preferință sub medie pentru
planificare; mai puțin bun la stabilirea priorităților decât
majoritatea oamenilor

Integritate
concentrat pe îndeplinirea angajamentelor; acordă valoare
onestității și încrederii; este concentrat pe gestionarea
informației într-un mod confidențial

Concentrat pe acțiune
lucrează într-un ritm rapid; îi place presiunea mai mult decât
majorității oamenilor; este mai bun la a face mai multe lucruri
deodată decât majoritatea oamenilor

ENERGIE
Inițiativă
mai proactiv decât majoritatea oamenilor; îi place să înceapă
ceva nou; începe ceva înainte de a i se cere

Orientat spre carieră
este ambițios; este preocupat de carieră; este mai competitiv
decât majoritatea oamenilor

Întreprinzător
îi place să abordeze noi provocări; observă oportunități pe
piață foarte ușor; este un adevărat vânzător

IMPLEMENTARE
Concentrat pe detalii
lucrează cu mai puțină atenție decât majoritatea oamenilor;
acordă mai puțină atenție detaliilor în informații decât
majoritatea oamenilor; îi place să lucreze într-un mediu în
care detaliile sunt importante mai puțin decât majorității
oamenilor

Concentrat pe rezultate
perseverează în situații dificile; orientat spre obiective mai
mult decât majoritatea oamenilor; obține rezultate ușor

Conștient de reguli
nu-i place să lucreze într-o organizație cu multă birocrație și
reguli; nu respectă regulile și reglementările; nu este
considerat a fi conștient de reguli
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Prezentare generală a dimensiunilor Bridge - Atitudine
CONTACT SOCIAL
Cooperant
consideră lucrul în echipă important; preferă să nu lucreze
singur; implică adesea colegii în munca sa

Serviabil
din când în când petrece timp ajutând oamenii cu probleme;
are o preocupare moderată pentru ajutarea colegilor atunci
când este necesar; este considerat de ajutor de către ceilalți
din când în când

Politicos
are o preocupare medie pentru alte persoane; nu-l
deranjează să-i asculte pe ceilalții; este puțin interesat de
motivele altor persoane

REZILIENțĂ
Evitarea conflictelor
își adaptează opiniile la o situație sau la o persoană; este
considerat mult mai conformist decât majoritatea oamenilor;
își adaptează comportamentul mai des decât majoritatea
oamenilor

Sigur pe sine
are multă încredere în sine; are mult control asupra
propriului său viitor; este foarte mulțumit de sine și nu
dorește să schimbe nicio trăsătură personală

Rezistent la stres
poate face față stresului într-o măsură medie; rămâne relativ
calm sub presiune ridicată de muncă; din când în când se
îngrijorează pentru chestii de la locul de muncă

FLEXIBILITATE
Deschidere la feedback
este deschis la feedback de la alții din când în când; solicită
sfaturile altora într-o măsură rezonabilă; utilizează într-o
măsură medie feedback-ul pentru a îmbunătăți performanța

Atitudine pozitivă
are o perspectivă destul de pozitivă asupra lucrurilor; este o
persoană destul de veselă; are dificultate medie în
gestionarea eșecurilor

Orientat spre schimbare
îi place să abordeze o nouă provocare; acceptă schimbări în
viață; se pot descurca bine în vremurile tulburi
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Prezentare generală a dimensiunilor Bridge - Inspirare
PERCEPțIE
Creativ
vine cu idei noi într-o măsură rezonabilă; are idei originale
din când în când; caută o soluție radicală la o problemă într-o
măsură medie

Abstract
Are mai multe dificultăți decât majoritatea oamenilor în
dezvoltarea de concepte; Aplică mai puține teorii decât
majoritatea oamenilor; Nu este foarte interesat să studieze
principiile fundamentale

Strategic
dezvoltă strategii; dezvoltă o viziune pentru viitor; concentrat
pe termen lung

OPINIE
Perspicacitate
ajunge la miezul unei probleme mai repede decât
majoritatea oamenilor; identifică adesea modalități de a
îmbunătăți ceva; utilizează adesea intuiția pentru a lua o
hotărâre

Practic
foarte concentrat pe munca practică; învață cel mai bine
făcând; întotdeauna este considerat de ceilalți ca fiind tipul
practic

Curios
este interesat să învețe lucruri noi; are o preferință pentru
învățare prin citit; învață repede

EVALUARE
Analitic
este mai puțin entuziast de căutarea soluțiilor la probleme
decât majoritatea oamenilor; este mai puțin interesat de
analizarea informațiilor decât majoritatea oamenilor; caută
informații mai puțin activ decât majoritatea oamenilor

Rațional
nu-l deranjează să lucreze cu cifre; uneori își bazează o
decizie pe o analiză tehnică detaliată; se concentrează pe
lucrul cu fapte obiective din când în când
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Tipurile Bridge
Tipul Bridge se bazează pe teoria personalității a psihiatrului elvețian Carl
Jung. Această teorie se referă la diferențele normale dintre oamenii sănătoși
din punct de vedere mental. Jung a ajuns la concluzia că oamenii au o
preferință naturală de a se comporta într-un anumit mod. Teoria sa este
cunoscută ca "teoria tipului" și descrie 16 tipuri de personalitate. Tipul Bridge
oferă o prezentare generală a acestor tipuri.
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Tipul Bridge pentru Ionuţ Ionescu: Executant
Sunt prietenoși, se pot adapta cu ușurință și se concentrează pe acțiune. Obiectivul lor este de a
obține rezultate rapide. Doresc să înlăture obstacolele printr-o abordare pragmatică și lipsită de
absurdități. Deseori nu au răbdarea să asculte o explicație lungă. Au respect și sunt loiali față de
egali, dar au puțin respect față de regulile care împiedică să se finalizeze ceva. Se pot înțelege bine
cu oamenii. Sunt orientați spre rezultate și concentrați pe acțiune.

Comunicare

Entuziaști și fără prejudecăți privind sugestiile altora. Își pot aminti informațiile logice și oferă o
imagine realistă a situației. Pot uneori să se bazeze prea mult pe improvizație și pot uneori să spună
lucruri impulsive fără să se gândească la consecințele asupra celorlalți. Și-ar putea îmbunătăți stilul
lor de comunicare prin pregătirea temeinică a ceea ce au de spus și prin judecarea în prealabil a
consecințelor remarcelor lor.

Stil de management

Vor prelua conducerea în caz de urgență, vor motiva grupul și vor întreprinde acțiuni. Culeg fapte și
iau în considerare alternativele. Cu toate acestea, uneori se întâmplă să sară de la o acțiune la alta,
fără să finalizeze cu adevărat ceea ce au început. Pot uneori să pară nepăsători și superficiali. Ar
putea să-și îmbunătățească stilul de conducere persistând cu ceea ce au început.

Managementul
conflictului

Își spun părerea și adună opinii și sunt astfel capabili să negocieze soluția potrivită. Vor face
compromis pentru a menține echipa funcțională. Atitudinea lor poate fi prea orientată către rezultate.
Uneori, nu iau în considerare în mod suficient opiniile altora. Și-ar putea îmbunătăți stilul realizând
că soluția care se prezintă mai întâi nu este întotdeauna cea mai bună.

Stres

Caută un rol activ în gestionarea momentelor de stres. Sunt un model de persoană care creează un
echilibru între muncă și viața privată. Pot fi uneori prea relaxați sau flexibili și, uneori, aleg calea
minimei rezistențe. În perioadele de stres, nu le plac oamenii care acționează prea mult în
conformitate cu regulile și îndatoririle. Și-ar putea îmbunătăți gestionarea stresului continuând atunci
când lucrurile devin dificile sau enervante.
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Profilul de competență Bridge
Aceasta este o prezentare generală a potențialului pentru Ionuţ Ionescu
pe opt competențe utilizate în mod frecvent în organizații, școli și
universități pentru a indica potențialul și performanța.

Concentrarea pe comunicare

Cel mai mare scor posibil

Gestionarea relațiilor

Cel mai mare scor posibil

Inspirarea celorlalți

Cel mai mare scor posibil

(Networking, Sociabil, Deschidere la feedback,
Convingător)

(Networking, Sociabil, Îndrăzneț social,
Politicos)

(Convingător, Îndrăzneț social, Îndrumător)

Management

Capabil

Realizarea obiectivelor

Capabil

(Decisiv, Îndrumător, Coaching, Îndrăzneț
social)

(Concentrat pe rezultate, Orientat spre carieră,
Inițiativă)

Peste medie

Suport

(Cooperant, Serviabil, Politicos, Coaching)

Adaptarea la schimbare

Mediu

Inovare

Mediu

(Atitudine pozitivă, Orientat spre schimbare,
Deschidere la feedback)

(Creativ, Orientat spre schimbare, Inițiativă)
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